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 چكیده

اين پژوهش با هدف كلي بررسي عوامل مؤثر بر نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه نسبت به كشاورزي 

كشاورزي مديريت جهاد كشاورزي و مراكز خدمات كشاورزي جامعۀ آماري پژوهش شامل تمام كارشناسان ترويج . ارگانيك انجام شد

ابزار اصلي . گيري ساده تصادفي براي مطالعه انتخاب شدند نفر از آنان به روش نمونه 123، كه (=148N)شهرستان كرمانشاه بود 

تجزيه و   .رونباخ تأييد شداي بود كه روايي آن توسط گروهي از متخصصان و پايايي آن با محاسبۀ ضريب آلفاي كنامه پژوهش پرسش

كارشناسان ترويج ( درصد 55)نتايج پژوهش نشان داد كه نگرش اكثر . انجام شد SPSSWin20افزار  وسيله نرم ها به  تحليل داده

دار بين نگرش كارشناسان ها از اختالف معني هاي مقايسه ميانگين يافته. كشاورزي نسبت به كشاورزي ارگانيك در حد خنثي بود

عالوه براين، نتايج تحليل رگرسيون . ترويج كشاورزي نسبت به كشاورزي ارگانيك براساس رشته تحصيلي آنان حكايت داشت

پژوهشي و استفاده از اينترنت توسط كارشناسان ترويج كشاورزي قادر  -چندگانه نشان داد كه متغيرهاي ميزان مطالعه نشريات علمي

نتايج اين مطالعه دستاوردهاي مناسبي براي . نگرش آنان نسبت به كشاورزي ارگانيك بودند درصد از واريانس 35به تبيين حدود 

مديران سازمان جهاد كشاورزي و مراكز خدمات كشاورزي در جهت بهبود و ارتقاي نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي نسبت به 

 .كشاورزي ارگانيك دارد

 توسعۀ كشاورزي، شهرستان كرمانشاه كشاورزي پايدار، كشاورزي سبز، :کلیدي هايواژه
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 مقدمه

ي زمين و فراهم كردن  منظور پاسخگويي به نياز روزافزون غذا براي جمعيت رو به رشد كره امروزه بخش كشاورزي به

مواد (. 2115، 1همكارانهاتيرلي و )باشد  مواد غذايي كافي و مناسب، به ميزان زيادي وابسته به مصرف مواد شيميايي مي

اي كه با  گونه به(. 1383 ،ثقفي و همكاران)ها دارند  خيزي خاك شيميايي اهميت زيادي در ازدياد محصول و تقويت حاصل

هاي  هاي نوين همچون؛ مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي، كاشت ارقام پرمحصول گونه توسعه و گسترش علوم و فناوري

هاي شيميايي باعث افزايش كمي توليدات كشاورزي گرديده و مشكل  كش رويه از كودها و آفت راعي و باغي و استفاده بيز

اما همواره اين افزايش توليد با . غذا را در بسياري از كشورها باالخ  كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه حل نمود

هاي جديد گياهي، سوء تغذيه و  بع آب و خاك، بروز آفات و بيماريمشكالت زيست محيطي متعددي مانند آلودگي منا

مجموعه اين عوامل باعث شده تا حفظ (. 1386، كياني و لياقتي)بيماري در اثر كاهش كيفيت مواد غذايي روبرو شده است 

المللي در پي  تبديل شود و جوامع بين هاي بشر در عصر حاضر محيط زيست و امنيت و بهداشت غذايي به يكي از چالش

يكي از (. 1385، مافي)هاي كشاورزي پايدار باشند  يافتن راهبردهاي مناسبي براي حل اين معضالت و دستيابي به نظام

كينگ )قرار گرفته عنوان رهيافتي نوين در مقابل نظام كشاورزي متداول  كه بهاين راهبردها نظام كشاورزي ارگانيك است 

المللي در سرتاسر جهان  اي در حال پذيرش از سوي كشورها و نهادهاي مختلخ بينطور فزآينده به و (2112، 2و ايلبري

ها به كشاورزي عبارت ديگر، كشورهاي مختلخ به دليل مالحظات زيست محيطي و توجه به سالمت انسان به. است

نظران  در اين راستا، بسياري از صاحب. (1352 ،3گروسمن)اند مند شده مصرف محصوالت ارگانيك عالقهارگانيك و 

، 6وينِن؛ 2112 ،5آبيدو و ديكينسون؛ 2113، 4ديمارا و همكاران)عنوان يك پارادايم جديد  معتقدند كه كشاورزي ارگانيك به

 .پردازدبه مقابله با اثرات مخرب نظام كشاورزي متداول مي( 1386، 8دالبرگ؛ 1331، 5باس و دانالپ؛ 1336

هاي خارجي گران استفاده از نهادههاي كشاورزي پايدار است كه برمبناي حداقل  كشاورزي ارگانيك، يكي از نظام

در اين نظام (.2115، 3رامش و همكاران)است ها شكل گرفته كشبر از قبيل كودهاي شيميايي و آفتقيمت و هزينه

نتيكي، ها، داروهاي دامپزشكي، گياهان اصالح شده ژ كش هاي سنتز شده مانند كودهاي شيميايي، آفت كشاورزي، از نهاده

در واقع، كشاورزي ارگانيك، يك نظام توليد كشاورزي . شود مواد نگهدارنده، مواد افزودني و تابش اشعه استفاده نمي

هاي  گيري از منابع موجود در مزرعه، باعث تقويت و توسعه سالمت اكوسيستم يافته و انساني است كه با بهره يكپارچه، نظام

به بيان ديگر، كشاورزي (. 1386، چقماقي يزدي و مرادي)شود  هاي زيستي مي خهزيستي، فعاليت بيولوژيك خاك و چر

                                                                                                                                                               
1- Hatirli et al 

2- King & Ilbery 

3- Grossman 

4- Dimara et al 

5- Abaidoo & Dickinson 

6- Wynen 

7- Beus & Dunlap 

8- Dahlberg 
9- Ramesh et al 



  77...عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت

 

كشاورزي (. 1385، عبداللهي)نمودند  ارگانيك نگرشي علمي و نوين به كشاورزي سنتي است كه اجداد ما به آن عمل مي

هاي هاي رشد و افزودنيكننده كودهاي مصنوعي، مواد شيميايي، تنظيم ارگانيك يك سيستم توليد است كه از مصرف

هايي مانند تناوب زراعي، استفاده از بقاياي گياهي و كودهاي دامي، تناوب با ورزد و از روشخوراكي دام اجتناب مي

روش ايجاد نظام توليدي  هدف اصلي اين. كند هاي آلي و كنترل بيولوژيكي براي حفظ تعادل استفاده ميبقوالت، پسمانده

است كه بين خاك، گياه، حيوان و انسان يك تعادل مناسب و سازنده ايجاد نمايد و در آن نظام توليد با همه اجزاي آن 

اسدي و )محيطي ندارد شود و تضادي با منافع اقتصادي، انساني و زيست تلقي مي« نظام يافته»و « كل واحد»عنوان  به

هاي انجام شده در كشاورزي ارگانيك مانند حداقل شخم، استفاده از گياهان بسياري از فعاليت(. 1388، ادري مهديين

كننده نيتروژن، بازگرداندن ضايعات كشاورزي به خاك و استفاده از گياهان پوششي باعث افزايش بازگشت كربن به  تثبيت

اين درحالي است كه با وجود مزاياي فراوان (. 1386، چقماقي يزدي و مرادي)گردد  سازي كربن ميخاك و حفظ و ذخيره

مصرف جهاني كودهاي 1336تا  1351هاينظام كشاورزي ارگانيك، شواهد موجود حاكي از اين است كه در طي سال

 1/4حدود  1383-84در ايران نيز در سال (. 1385، و اسدياكبري )شيميايي در جهان بيش از دو برابر افزايش يافته است 

(. 2116، 1بابااكبري و موحديان)ميليون تن از انواع كودهاي شيميايي و سموم مختلخ در بين كشاورزان توزيع شده است 

ورها به دليل تحوالت جهاني در اين زمينه بنابراين، توجه به توسعه نظام كشاورزي ارگانيك در ايران نيز همانند ساير كش

از نظر )هاي مناسب توسعۀ بخش كشاورزي  در اين زمينه استان كرمانشاه با دارا بودن ويژگي. رسدنظر مي ضروري به

عنوان قطب مهم كشاورزي كشور در آينده، نقش مهمي در پيشرفت اقتصاد ايران داشته  تواند به مي( هاي منطقه ارفيت

تواند به عنوان يكي از راهبردهاي ضروري براي توسعه  سازي توسعه كشاورزي در اين استان، مي رو، زمينه ايناز . باشد

هت ترويج و توسعه نظام لذا حركت در ج(. 1331، پورجاويد و همكاران)پايدار كشاورزي در كل كشور محسوب گردد 

آيد، ضرورت و  عنوان يك قطب كشاورزي در كشور به شمار مي ان كرمانشاه كه بهكشاورزي ارگانيك در بين كشاورزان است

هاي  رو، ترويج و توسعه نظام كشاورزي ارگانيك در بين كشاورزان استان كرمانشاه بايد در اولويت برنامه از اين. اهميت دارد

 . توسعه كشاورزي اين استان قرار گيرد

توان كشاورزان را به پذيرش نظام كشاورزي ارگانيك كه به نوعي يك يشودكه چگونه م حال اين سؤال مطرح مي

معتقد است كه نرخ پذيرش ( 2115، 2ويلر)شود، ترغيب نمود؟ در راستاي پاسخگويي به اين سؤال نوآوري محسوب مي

 :باشدشرح ذيل ميكشاورزان تحت تأثير عواملي به

 درباره ميزان ريسك، سود و مزاياي نوآوري؛درك ذهني كشاورزان   -1

 اطمينان يا عدم اطمينان درباره پذيرش نوآوري؛  -2

 ميزان اطالعاتي كه نياز است كشاورز درباره نوآوري كسب نمايد؛ -3

 .نگرش كشاورزان نسبت به ريسك و عدم اطمينان  -4
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وري، يك عامل مهم و تأثيرگذار بر ادراكات ذهني با توجه به آنچه كه در باال گفته شد، اطالعات موجود درباره نوآ

. يابدها و منابع مختلفي به كشاورزان انتقال مياين اطالعات از طريق كانال. كشاورزان براي پذيرش آن نوآوري است

ققان بسياري از مح. منابع اطالعاتي كشاورزان عمدتاً شامل كارشناسان ترويجي، دانشمندان، محققان و دانشگاهيان هستند

، 5فدر و اسالد؛ 1388، 4بن و هاوكينزدنون؛ 1331، 3كروم و وايت؛ 2111، 2مارش و همكاران؛ 2111، 1فوگلي و كاساك)

عنوان  به. اندهاي كشاورزي اشاره نمودهمهم و مثبت كارشناسان ترويجي در نشر نوآوريدر مطالعات خود به نقش ( 1384

اند، اغلب از نگرش منفي  مثال نتايج برخي از مطالعات حاكي از آن است كه افرادي كه كشاورزي ارگانيك را پذيرفته

كرده و حتي معتقد بودند كه كارشناسان كارشناسان ترويجي و فقدان دانش كافي آنان در زمينه كشاورزي ارگانيك شكايت 

، 5هارپ و ساچز؛ 2111 ،6مورگان و موردوچ)كنند ترويجي، ديگر كشاورزان را نسبت به كشاورزي ارگانيك دلسرد مي

اي ناشي از نگرش  توان گفت كه فعاليت افراد در هر زمينهطور كلي، مي به(. 1383، 8؛ بوش و السي1388، وينن؛ 1332

 ها و تجربيات استاي از عقايد، انگيزهي پيچيدهي مجموعهباشد كه اين نگرش نيز دربرگيرندهآنان نسبت به آن مي

گويي به يك ايده و يا يك موقعيت به  توان به عنوان تمايل به پاسخبنابراين، نگرش را مي (.1355، 3بين و آجزنفيش)

گيرد عنوان يك مفهوم براي هدايت و راهنمايي رفتار افراد مورد استفاده قرار مي طريقي خاص درنظر گرفت كه اغلب به

خاص، در اين پژوهش نگرش كارشناسان  بر اين اساس، با توجه به اهميت نگرش در بروز يك رفتار(. 1352، گروسمن)

منظور طراحي  در اين راستا، به. گيرد ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه نسبت به كشاورزي ارگانيك مورد مطالعه قرار مي

، ارائه  هاي داخلي و خارجي كه درارتباط با اين موضوع انجام شده و تدوين مناسب اين مطالعه در ادامه نتايج پژوهش

 .ندشو مي

اي به بررسي عوامل مؤثر بر نگرش كارشناسان كشاورزي نسبت به كشاورزي ارگانيك و در مطالعه( 2115) ويلر

ها و گيري كارشناسان درباره تكنولوژيوي به اين نتيجه دست يافت كه مشابه ساير افراد، تصميم. بيوتكنولوژي پرداخت

هاي طوركلي، پذيرش نوآوري به. نتايج علمي حاصل از كار دانشمندان و محققان وابسته نيستهاي جديد تنها به نوآوري

 همچنين،. هاي آنان جدا نيستكشاورزي توسط كارشناسان كشاورزي و خصوصاً كارشناسان ترويجي از اعتقادات و ارزش

ت در دسترس و نگرش نسبت به كشاورزي نتايج اين مطالعه نشان داد كه عواملي مانند دانش، تجربه، تحصيالت، اطالعا

در ( 2118) ويلرهمچنين، . گذارد نگرش كارشناسان نسبت به كشاورزي ارگانيك و هر نوآوري ديگر تأثير مي پايدار بر

وكشاورزي اي ديگر با عنوان شناسايي نگرش كارشناسان كشاورزي نسبت به كشاورزي ارگانيك، مهندسي ژنتيك مطالعه

پايدار در استراليا به اين نتيجه دست يافت كه سطح دانش كارشناسان كشاورزي در مورد كشاورزي پايدار نگرش مثبتي را 
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نيز در مطالعات خود نشان دادند كه ( 2115) 1خالدي و همكارانعالوه بر اين،  .كندنسبت به اين سيستم در آنان ايجاد مي

هايي كه به نوعي در ارتباط با كشاورزي زان اغلب فاقد اطالعات كافي در مورد كشاورزي ارگانيك هستند و سازمانكشاور

در مطالعۀ خود با ( 2111) 2چويچوم و يامائوهمچنين، . توانند اين اطالعات را براي آنان فراهم سازندارگانيك هستند، مي

هاي دانش كشاورزي ارگانيك، زيست محيطي، بازاريابي و سود و كشاورزي ارگانيك در جنبه بررسي نگرش نسبت به

هزينه نشان دادند كه نگرش نسبت به كشاورزي ارگانيك تحت تأثير سطح تحصيالت و تماس با كارشناسان ترويج 

منابعي هستند كه اطالعات مورد نياز را ترين  توان گفت كه كارشناسان ترويج يكي از مهمباشد؛ بنابراين، ميكشاورزي مي

اطالعات را بر مبناي نگرش خود، به كشاورزان  اما نكته مهم در اين است كه كارشناسان،. سازند براي كشاورزان فراهم مي

عنوان يكي از  منظور پذيرش كشاورزي ارگانيك توسط كشاورزان و رواج اين نظام كشاورزي بهلذا به. دهندانتقال مي

هاي كشاورزي پايدار، شناسايي نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي و عوامل مؤثر برآن در جهت ترويج و توسعه نظام  نظام

 . دارد كشاورزي ارگانيك در بين كشاورزان اهميت و ضرورت

كه تقويت و بهبود نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي نسبت به كشاورزي  با اين اوصاف، از يك سو باتوجه به اين

هاي كشاورزي پايدار در جهت حفاات از محيط زيست، دستيابي به امنيت غذايي و توسعه  عنوان يكي از نظام گانيك بهار

كه شواهد موجود حاكي از عدم توسعه نظام كشاورزي  از ديگر سو، با توجه به اين. باشد پايدار كشاورزي ضروري مي

عوامل مؤثر بر  باشد؛ لذا در اين مطالعه به تحليل مله ايران ميارگانيك در بين كشاورزان كشورهاي در حال توسعه از ج

عنوان يك قطب كشاورزي در كشور نسبت به كشاورزي نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه به

نتايج اين پژوهش، راهكارها و پيشنهادهاي كاربردي در جهت كمك به مسئوالن و . ارگانيك پرداخته شده است

هايي منسجم  منظور تدوين برنامه تواند بهبنابراين، نتايج اين مطالعه مي. ارائه خواهد داد گذاران توسعه كشاورزي سياست

نظام كشاورزي  به موجب آن تا براي ارتقاي نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي نسبت به كشاورزي ارگانيك به كار رود

هدف كلي پژوهش حاضر بررسي عوامل مؤثر بر نگرش كارشناسان  براين اساس،. رواج يابد ارگانيك در بين كشاورزان

 .باشد ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه نسبت به كشاورزي ارگانيك مي

 ها مواد و روش

ها، پيمايشي  گردآوري دادهاين پژوهش از نظر پارادايم كمّي، با توجه به هدف از نوع تحقيقات كاربردي و از لحاظ 

پردازد، از نوع  كه اين تحقيق به بررسي و تحليل روابط ميان متغيرها براساس هدف تحقيق مي از آنجايي. باشدمي

ي آماري پژوهش شامل تمام كارشناسان ترويج كشاورزي مديريت  جامعه. رود شمار مي همبستگي به -تحقيقات توصيفي

گيري  مونه با استفاده از جدول نمونهحجم ن(. =148N)جهاد كشاورزي و مراكز خدمات كشاورزي شهرستان كرمانشاه بود 

هاي نفر تعيين شد كه به علت در دسترس نبودن همۀ كارشناسان به تفكيك بخش 123( 1351) 3كرجسي و مورگان

                                                                                                                                                               
1- Khaledi et al 
2- Chouichom&Yamao 

3-Krejcie & Morgan 
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ي پرسشنامهها در اين پژوهش،  آوري داده اصلي جمع .گيري ساده تصادفي انتخاب شدند ها به روش نمونهمختلخ، نمونه

اي كارشناسان مورد مطالعه و نگرش كارشناسان مورد  هاي فردي و حرفه دو بخش ويژگي اي بود كه شاملمحقق ساخته

گيري نگرش نسبت به كشاورزي ارگانيك  در بخش دوم پرسشنامه، مدل اندازه. مطالعه نسبت به كشاورزي ارگانيك بود

، (گويه 5)هاي دانش كشاورزي ارگانيك  ، كه نگرش نسبت به كشاورزي ارگانيك را در جنبه(2111) 1چويچوم و يامائو

اي  گويه در قالب طيخ پنج درجه 21با استفاده از ( گويه 4)و سود و هزينه ( گويه 4)، بازاريابي (گويه 5)زيست محيطي 

براي سنجش روايي محتوايي . ر قرار گرفتسنجد، مبناي كا مي( كامالً موافقم -5كامالً مخالفم تا  -1از )ليكرت 

پرسشنامه، نقطه نظرات چندين تن از استادان و دانشجويان دكتري گروه ترويج و توسعه روستايي دانشگاه رازي كرمانشاه 

و متخصصان سازمان تحقيقات كشاورزي استان كرمانشاه پرسيده شد و برمبناي ااهارات آنان اصالحات الزم در 

يا ادبيات مورد استفاده نيز در ( روايي ااهري)به منظور تأييد روايي از نظر درك مخاطب  همچنين،. شد پرسشنامه انجام

نفر از كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه مصاحبه شد، نسبت به اصالح  31مرحله پيش آزمون كه با تعداد 

جدول )زار تحقيق از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد جهت سنجش پاياي اب. نكات مبهم در پرسشنامه اقدام به عمل آمد

از قابليت اعتماد بااليي  است، لذا ابزار پژوهش 51/1هاي پژوهش باالتر از  كه مقدار آلفاي كرونباخ سازهبا توجه به اين(. 2

ن نسبت به بندي كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه براساس سطوح نگرش آنا براي طبقه. برخوردار است

گانگادهاراپا و )به صورت زير استفاده شد  2(ISDM)كشاورزي ارگانيك از تفاوت انحراف معيار از ميانگين يا معيار 

 (:2115،  3همكاران

 -A<mean :كم
 

 
Sd 

 -mean :متوسط
 

 
Sd<B<mean+ 

 

 
Sd 

 +C>mean :زياد
 

 
Sd 

منظور تجزيه و  به. باشد انحراف معيار از ميانگين مي  Sdميانگين و  meanالزم به ذكر است كه در فرمول باال، 

آزمون )و استنباطي ( فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، كمينه و بيشينه)ها در دو بخش آمار توصيفي  تحليل داده

 .استفاده گرديد SPSSWin20 زاراف نرماز ( ها و تحليل رگرسيونمقايسه ميانگين

 نتايج و بحث

 :اي كارشناسان مورد مطالعه هاي فردي و حرفه ويژگي

 14/12سال با انحراف معيار  21/35براساس نتايج پژوهش، ميانگين سن كارشناسان ترويج كشاورزي مورد مطالعه 

( درصد 6/53)نتايج نشان داد كه اكثر  .سال بود 55/3سال با انحراف معيار  63/15سال و ميانگين سابقه كار آنان 

( درصد 5/64)همچنين، اكثر . از آنان زن بودند( درصد 4/26)نفر  32كارشناسان ترويج كشاورزي مورد مطالعه مرد و فقط 

                                                                                                                                                               
1- Chouichom &Yamao 

2 - Interval Standard Deviation from Mean (ISDM) 

3- Gangadharappa et al 
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هاي پژوهش نشان  يافته. از آنان مجرد بودند( درصد 5/35)نفر  43كارشناسان ترويج كشاورزي مورد مطالعه متاهل و فقط 

 4/15)نفر  13كارشناسان ترويج كشاورزي مورد مطالعه كارشناسي و فقط ( درصد 6/82)كه ميزان تحصيالت اكثر داد 

كارشناسان ترويج ( درصد 5/53)براساس نتايج پژوهش اكثر  .از آنان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد بودند( درصد

از آنان داراي مدرك ( درصد 5/26)نفر  31ورزي و فقط هاي كشا كشاورزي مورد مطالعه داراي مدرك تحصيلي در رشته

اي كارشناسان ترويج كشاورزي مورد مطالعه در  هاي فردي و حرفه ساير ويژگي .هاي غيركشاورزي بودند تحصيلي در رشته

 .آمده است 1جدول 

 اي کارشناسان ترويج کشاورزي  شهرستان کرمانشاه هاي فردي و حرفه ويژگي - جدول 

 بیشینه کمینه       انحراف معیار میانگین متغیر

 55 21 14/12 2/35 (سال)سن

 31 1 55/3 6/15 (سال)سابقه كار

 6 1 48/1 21/3 تعداد منابع اطالعاتي

 8 1 34/2 42/3 (ساعت در روز)استفاده از اينترنت 

 12 1 31/1 18/3 (ساعت در هفته)مطالعه روزنامه 

 11 1 51/2 11/5 (ساعت در هفته)ترويجي  -مطالعه نشريات علمي

 21 1 41/5 18/8 (ساعت در هفته)پژوهشي  -مطالعه نشريات علمي

 32 3 35/5 5/13 (ساعت در هفته)مشاهده تلويزيون 

 

 :نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي مورد مطالعه نسبت به كشاورزي ارگانيك -

جبري  مختلخ نگرش نسبت به كشاورزي ارگانيك و با جمعهاي هاي مربوط به جنبه جبري گويه در اين قسمت با جمع

هاي  ها، سطوح نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه نسبت به كشاورزي ارگانيك در جنبه كل گويه

ها نسبت به كشاورزي ارگانيك با استفاده از  طور كلي، نگرش كلي آن و به دانش، زيست محيطي، بازاريابي، سود و هزينه

 (. 2جدول )شود محاسبه مي ISDMروش 

 

 توزيع فراواني پاسخگويان براساس سطوح نگرش آنان نسبت به کشاورزي ارگانیک -2جدول 

  متغیر

  سطوح نگرش

 

 نما

 مثبت خنثي منفي

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 خنثي 5/32 41 8/33 43 6/25 34 دانش كشاورزي ارگانيك-

 منفي 2/25 31 5/32 41 3/42 52 محيطي زيست -

 خنثي 8/26 33 5/54 65 5/18 23 بازاريابي -

 خنثي 2/25 31 1/48 53 8/26 33 سود و هزينه -

 خنثي 1/31 35 5/45 56 4/24 31 (كلي)نگرش  -
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 مورد مطالعهكارشناسان ترويج كشاورزي ( درصد 8/33)بيانگر اين است كه دانش اكثر  2نتايج ارائه شده در جدول 

( درصد 3/42)تر همچنين، براساس نتايج جدول مذكور نگرش بيش. درباره كشاورزي ارگانيك در حد متوسط است

عالوه براين، . محيطي كشاورزي ارگانيك در حد منفي است كارشناسان ترويج كشاورزي مورد مطالعه نسبت به جنبه زيست

از كارشناسان ترويج كشاورزي ( درصد 5/54)ت كه نگرش بيش از نيمي دهنده اين اس نشان 2نتايج ارائه شده در جدول 

همچنين، براساس نتايج جدول . مورد مطالعه نسبت به جنبه بازاريابي محصوالت كشاورزي ارگانيك در حد خنثي است

 كارشناسان ترويج كشاورزي مورد مطالعه نسبت به جنبه سود و هزينه محصوالت( درصد 48)مذكور نگرش اكثر 

طور كلي،  شود كه به مشاهده مي 2عالوه براين، براساس نتايج ارائه شده در جدول . كشاورزي ارگانيك در حد خنثي است

. كارشناسان ترويج كشاورزي مورد مطالعه نسبت به كشاورزي ارگانيك در حد خنثي است( درصد 5/45)نگرش اكثر 

ورزي شهرستان كرمانشاه نسبت به كشاورزي ارگانيك از نگرش توان ااهار كرد كه كارشناسان ترويج كشا بنابراين، مي

گونه نگرشي نسبت به نظام مناسبي برخوردار نيستند و در واقع، اكثر كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه هيچ

نوان يكي از ع ها را در جهت ترويج و توسعه نظام كشاورزي ارگانيك را به كشاورزي ارگانيك ندارند كه اين رفتار آن

رو شناسايي عوامل مؤثر بر نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي  از اين. دهد هاي كشاورزي پايدار تحت تأثير قرار مي رهيافت

شهرستان كرمانشاه نسبت به كشاورزي ارگانيك در جهت بهبود و تقويت نگرش آنان نسبت به كشاورزي ارگانيك اهميت 

ه مقاله به تحليل نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي مورد مطالعه نسبت به كشاورزي براين مبنا در ادام. و ضرورت دارد

 .شود ها پرداخته مي اي آن هاي فردي و حرفه ارگانيك براساس ويژگي

 : مقايسه نگرش كارشناسان مورد مطالعه نسبت به كشاورزي ارگانيك براساس متغيرهاي پژوهش -

منظور مقايسه نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه نسبت به كشاورزي ارگانيك  در اين قسمت به

مستقل و براساس متغير ميزان  tبراساس متغيرهاي جنسيت، وضعيت تأهل و رشته تحصيلي از آزمون مقايسه ميانگين 

 . ارائه شده است 4و  3به ترتيب در جداول  نتايج اين قسمت. استفاده شد 1ني ويت تحصيالت از از آزمون من

دهنده اين است كه بين نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به كشاورزي ارگانيك براساس  نشان 3نتايج ارائه شده در جدول 

توان گفت كه  به عبارت ديگر،  مي. داري از لحاظ آماري وجود ندارد متغيرهاي جنسيت و وضعيت تأهل اختالف معني

اما بر اساس نتايج ارائه . زنان و افراد مجرد و متاهل از نگرش يكساني نسبت به كشاورزي ارگانيك برخوردارند مردان و

شود كه بين نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به كشاورزي ارگانيك براساس رشته تحصيلي  مشاهده مي 3شده در جدول 

درصد ااهار كرد كه بين نمره  33توان با احتمال  يگر، ميبه عبارت د. داري در سطح يك درصد وجود دارد اختالف معني

ها غير كشاورزي  ها كشاورزي است با نگرش كارشناساني كه رشته تحصيلي آن نگرش كارشناساني كه رشته تحصيلي آن

 ها كشاورزي توان گفت كه كارشناساني كه رشته تحصيلي آن است اختالف وجود دارد و با توجه به ميانگين طبقات مي

ها كشاورزي نيست،  تري نسبت به كشاورزي ارگانيك در مقايسه با كارشناساني كه رشته تحصيلي آن است از نگرش مثبت

 . برخوردارند

                                                                                                                                                               
1 - Mann-Whitney Test 
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 هل و رشته تحصیليأمقايسه نگرش پاسخگويان نسبت به کشاورزي ارگانیک براساس جنسیت، وضعیت ت -3جدول 

 متغیر وابسته
متغیر 

 مستقل
 t انحراف معیار میانگین تعداد طبقات

سطح 

 داري معني

 نگرش

 

 جنسيت
 41/1 33/3 83 مرد

855/1 165/1 
 56/1 12/3 32 زن

 تاهل
 51/1 31/3 58 متاهل

538/1 462/1 
 33/1 23/3 43 مجرد

 رشته
 كشاورزي

 غير كشاورزي

86 

31 

35/3 

15/3 

42/1 

51/1 
**314/2 114/1 

 درصد 1داري در سطح  معني **

 

 مقايسه نگرش پاسخگويان نسبت به کشاورزي ارگانیک براساس میزان تحصیالت -4جدول 

 داري سطح معني ين اتوي من اي میانگین رتبه تعداد طبقات متغیر مستقل متغیر وابسته

 تحصيالت نگرش
 66/53 31 كارشناسي

511/534 335/1 
 24/61 13 كارشناسي ارشد

 

دهنده اين است كه بين نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به كشاورزي ارگانيك  نشان 4نتايج ارائه شده در جدول 

توان گفت كه  به عبارت ديگر، مي. داري از لحاظ آماري وجود ندارد براساس متغير ميزان تحصيالت اختالف معني

به كشاورزي ارگانيك كارشناساني كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد هستند از نگرش يكساني نسبت 

 . برخوردارند

 : متغيرهاي تأثيرگذار بر نگرش كارشناسان مورد مطالعه نسبت به كشاورزي ارگانيك -

منظور شناسايي متغيرهاي مؤثر بر نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه نسبت به  در اين قسمت به

در اين قسمت پس از وارد كردن . گام به گام استفاده شد كشاورزي ارگانيك از تحليل رگرسيون چندگانه به روش

گام  2داشتند، معادله تا ( نگرش نسبت به كشاورزي ارگانيك)ي پژوهش داري با متغير وابسته متغيرهايي كه رابطه معني

 . ارائه شده است 6و  5نتايج حاصل از اين قسمت در جداول . پيش رفت

خطي وجود نداشته باشد؛ به عبارت رگرسيون بايد بين متغيرهاي مستقل تحقيق همال براي انجام تحليل در حالت ايده

هاي عامل تورم براي غلبه بر اين مشكل، بايد آماره. بهتر، متغيرهاي مستقل تحقيق نبايد خيلي به هم وابسته باشند

اگر مقدار عامل تورم . نمود خطي بين متغيرهاي مستقل محاسبهمنظور بررسي رابطۀ همرا به 2و شاخ  تحمل 1واريانس

خطي وجود دهندة اين است كه بين متغيرهاي مستقل همو شاخ  تحمل نزديك صفر باشد، نشان 11واريانس باالتر از 

                                                                                                                                                               
1 - Variance Inflation Factor (VIF) 

2 - Tolerance Index 
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خطي بين متغيرهاي مستقل تر باشند، از عدم هماما هر چه اين دو آماره به يك نزديك. دارد و مدل رگرسيون ارزشي ندارد

نيز ( F)عالوه بر اين، از آمارة تحليل واريانس (. 1381، 1بلسلي و همكاران)رگرسيون حكايت دارند و مناسب بودن مدل 

دار چنانچه آمارة تحليل واريانس معني. توان براي بررسي نيكويي برازش يا مناسب بودن معادلۀ رگرسيون استفاده نمودمي

 .رگرسيون برازش خوبي دارد توان ااهار نمود كه معادلۀباشد، مي

شود كه آمارة عامل تورم واريانس و شاخ  تحمل از مقادير مناسب مشاهده مي 6بر اساس نتايج ارائه شده در جدول 

خطي باشد؛ بنابراين، رابطۀ همدار ميهمچنين، مقدار آمارة تحليل واريانس در سطح يك درصد معني. الي برخوردارندو ايده

 .ستقل وجود ندارد و مدل رگرسيوني اين پژوهش برازش خوبي داردبين متغيرهاي م

فرض نرمال بودن هاي حاصل از مدل رگرسيون نيز براي نشان دادن موارد نقض در پيشماندهعالوه بر اين، باقي

هاي استاندارد ماندهتوزيع نرمال باقي نمودار نرمال و هيستوگرام(.  2114، 2هاشمي نسب و همكاران)شوند ها رسم ميداده

ها ماندهشود كه نمودار نرمال باقيمشاهده مي( الخ) 1بر اساس شكل . اندنشان داده شده( الخ و ب) 1شده در شكل 

گيري متغير وابسته دهد كه خطاهاي اندازههمچنين، هيستوگرام توزيع نرمال نشان مي. ااهري شبيه خط راست دارد

-اين نتايج نشان(. ، ب1شكل ) اندصورت نرمال توزيع شدهدر تحليل رگرسيون به( به كشاورزي ارگانيك نگرش نسبت)

بييني نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي نسبت به كشاورزي ارگانيك با دهندة نيكويي برازش مدل رگرسيون براي پيش

از تحليل رگرسيون و معادلۀ آن در اين پژوهش از اعتبار  بنابراين، نتايج حاصل .باشدمي استفاده از متغيرهاي مورد مطالعه

 . شودو برازش مناسبي برخوردارند، لذا در ادامه به تفسير نتايج حاصل از تحليل رگرسيون پرداخته مي

 

 
بیني نگرش نسبت ماندۀ استاندارد شده براي پیشباقي( ب)و هیستوگرام توزيع نرمال ( الف)نمودار نرمال  - شكل 

 کشاورزي ارگانیک به

پژوهشي وارد معادله  -دهد كه در اولين گام؛ متغير ميزان مطالعه نشريات علمي نشان مي 5نتايج ارائه شده در جدول 

R)و ضريب تعيين  521/1اين متغير برابر با  (R)مقدار ضريب همبستگي چندگانه . گرديده است
. است 251/1آن برابر با ( 2

                                                                                                                                                               
1 - Belsley et al 

2- Hasheminasab et al 
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. گردد توسط اين متغير تبيين مي( نگرش نسبت به كشاورزي ارگانيك) ز تغييرات متغير وابستهدرصد ا 25به عبارت ديگر، 

را به  (R) اين متغير ضريب همبستگي چندگانه. در گام دوم؛ متغير ميزان استفاده از اينترنت وارد معادله گرديده است

R)و ضريب تعيين  531/1
نگرش )درصد از تغييرات متغير وابسته  3/5يگر، به عبارت د. افزايش داده است 343/1را به  (2

؛ مشاهده 5طور كلي، براساس نتايج ارائه شده در جدول  به. گردد توسط اين متغير تبيين مي( نسبت به كشاورزي ارگانيك

R)درصد  3/34شود كه اين دو متغير قادرند  مي
2
از تغييرات واريانس متغير وابسته پژوهش، يعني نگرش ( 0.349 =

 .شناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه نسبت به كشاورزي ارگانيك را تبيين نمايندكار

 

 متغیرهاي مؤثر بر نگرش کارشناسان ترويج کشاورزي نسبت به کشاورزي ارگانیک -5جدول 

 متغیر مستقل گام
 ضريب همبستگي چندگانه

R 

ضريب 

 تبیین

R2 

ضريب 

 تعديل شده

AdR2 

F Sig 

1 
مطالعه نشريات 

 پژوهشي-علمي
521/1 251/1 258/1 **235/22 111/1 

 111/1 811/15** 325/1 343/1 531/1 استفاده از اينترنت 2
 درصد 1داري در سطح  معني **
 

 مقدار تأثیر متغیرهاي تأثیرگذار بر نگرش کارشناسان ترويج کشاورزي نسبت به کشاورزي ارگانیک -1جدول 

 متغیرهاي مستقل
 استاندارد ضريب

 Bنشده

استاندارد  ضريب

 Betaشده 
t Sig Tolerance VIF 

   111/1 311/35** - 334/2 ضريب ثابت -

 -مطالعه نشريات علمي -

 (X1)پژوهشي 
133/1 445/1 **121/4 111/1 33/1 11/1 

 138/1 283/1 *665/2 111/1 33/1 11/1 (X2)استفاده از اينترنت -
   درصد 5داري در سطح  معني * .درصد 1داري در سطح  معني **

 

 :باشد ؛ معادله خطي حاصل از رگرسيون به شكل زير مي6با توجه به توضيحات باال و نتايج ارائه شده در جدول 

Y= 2.994 + 0.033 X1+ 0.038 X2 

رگرسيون معادله  و نيكويي برازش دار بودن حاكي از معني tو   Fهاي دار بودن آزمون معنيطوري كه اشاره شد همان

ن ابي بيني تغييرات متغير وابسته در مورد پيش رگرسيون چيزي در مورد اهميت نسبي متغيرهاي مستقل ۀمعادل ،اما. باشد مي

( Beta)بايد به مقدار بتا  بيني تغييرات متغير وابسته در پيش براي تعيين اهميت نسبي متغيرهاي مستقل رو، از اين .كند نمي

براساس . دهد ثير ساير متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته نشان ميأثير هر متغير مستقل را جدا از تأاين آماره ت ،توجه كرد

ميزان مطالعه متغير  ،(نگرش نسبت به كشاورزي ارگانيك)پژوهش  رگذارترين متغير مستقل بر متغير وابستهيثأت آماره بتا،



 1931، بهار 1، شماره 2فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، جلد      23

 

ميزان  يعني يك واحد تغيير در انحراف معيار متغير ،است 445/1است كه مقدار بتا در اين مورد  پژوهشي -نشريات علمي

نگرش نسبت به كشاورزي واحد تغيير در انحراف معيار متغير وابسته  445/1 پژوهشي باعث -مطالعه نشريات علمي

ترنت با دومين متغير تأثيرگذار بر متغير وابسته نگرش نسبت به كشاورزي ارگانيك، ميزان استفاده از اين. شود مي ارگانيك

 . باشد مي 283/1مقدار بتا 

 گیري و پیشنهادها نتیجه

محيطي نظام كشاورزي رايج، نظام كشاورزي ارگانيك  طوري كه اشاره شده امروزه با توجه به مشكالت زيست همان

مورد توجه منظور حفاات از محيط زيست، دستيابي به امنيت غذايي و توسعه پايدار كشاورزي  عنوان يك رهيافت نو به به

اين در حالي است كه شواهد موجود حاكي از اين است كه . گذاران كشاورزي بسياري از كشورها قرار گرفته است سياست

تر توسعه يافته و در حال توسعه از نگرش خوبي نسبت به نظام  كشاورزان در كشورهاي مختلخ بخصوص در كشورهاي كم

ها مورد پذيرش  كه شايسته است اين نظام كشاورزي ارگانيك از سوي آن طور كشاورزي ارگانيك برخوردار نيستند و آن

طوري كه اشاره شد بخش ترويج و آموزش كشاورزي با توجه به ماهيت و رسالت  در اين زمينه همان. قرار نگرفته است

رش و توسعۀ نظام توانند نقش بسزايي در تسهيل فرآيند پذي هاي نوين كشاورزي مي ها و فنآوري خود در اشاعه نوآوري

ها و عوامل  كارگيري روشتوانند با به عنوان يك نوآوري در بين كشاورزان داشته باشند و مي كشاورزي ارگانيك به

براين . ترويجي مناسب در ايجاد نگرش مثبت در بين كشاورزان نسبت به نظام كشاورزي ارگانيك مؤثر باشند -آموزشي

غييرات مطلوبي در نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي نسبت به نظام كشاورزي اساس، ضروري است كه در مرحلۀ اول ت

بنابراين، انجام تحقيقاتي در خصوص بررسي . ارگانيك در جهت ترويج و توسعه آن در بين جامعه كشاورزان ايجاد شود

باشد، تا برمبناي  مينگرش كارشناسان ترويج كشاورزي نسبت به كشاورزي ارگانيك و عوامل مؤثر بر آن الزم و ضروري 

در اين راستا، . هايي در جهت بهبود و تقويت نگرش آنان نسبت به اين نظام كشاورزي تدارك ديده شودها برنامهنتايج آن

پژوهش حاضر با هدف كلي بررسي عوامل مؤثر بر نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه نسبت به 

 :ايج زير را در پي داشتكشاورزي ارگانيك انجام شد كه نت

نتايج پژوهش نشان داد كه كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه از نگرش مطلوبي نسبت به كشاورزي 

اين نگرش  .ها نگرش مثبتي نسبت به نظام كشاورزي ارگانيك ندارند طوري كه اكثر آن ارگانيك برخوردار نيستند، به

نظام كشاورزي ارگانيك در بين كشاورزان و در حين برقراري ارتباط يا انجام  ها را در ترويج منفيبي شك رفتار آن

تواند عدم آگاهي جامع كارشناسان مورد مطالعه  داليل اين امر مي. دهد ترويجي تحت تأثير قرار مي -هاي آموزشي فعاليت

در (. 2115، ويلر)باشد مورد مطالعه از نظام كشاورزي ارگانيك و يا غير كشاورزي بودن رشته تحصيلي برخي از كارشناسان 

اين پژوهش كمبود دانش درباره كشاورزي ارگانيك و غير كشاورزي بودن رشتۀ تحصيلي برخي از كارشناسان ترويج 

مله جهاي نوين كشاورزي از  ها و فنآوري ها از نوآوري كشاورزي شهرستان كرمانشاه كه منجر به عدم اطالع و آگاهي آن

و ( 2118) ويلر، (2115) ويلربا نتايج تحقيقات  هااين يافته. نيز مورد تأييد قرار گرفته استشود  نظام كشاورزي ارگانيك مي

 .دارد مطابقت (2111) چويچوم و يامائو



  17...عوامل مؤثر بر نگرش کارشناسان ترویج کشاورزی نسبت

 

پژوهشي و  -دو متغير ميزان مطالعه نشريات علميگام به گام نشان داد كه ه شيوه نتايج تحليل رگرسيون چندگانه ب

ميزان استفاده از اينترنت به عنوان متغيرهاي تأثيرگذار بر متغير وابسته پژوهش، يعني نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي 

م از تغييرات واريانس نگرش شهرستان كرمانشاه نسبت به كشاورزي ارگانيك شاخته شدند كه قادر به تبيين حدود يك سو

كه نشان دادند سطح ( 2118) ويلرو ( 2115) ويلرتحقيقات ها با نتايج  اين يافته. آنان نسبت به كشاورزي ارگانيك بودند

است؛  ك مؤثر است، همسودانش و اطالعات در دسترس بر نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي نسبت به كشاورزي ارگاني

توان ااهار كرد كه نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه به عنوان يك متغير وابسته تابعي  بنابراين، مي

 . باشد اي مي از ساير متغيرها و عوامل فردي و حرفه

به كشاورزي ارگانيك  براين اساس، در زمينه تقويت نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه نسبت

براي ترويج و توسعه اين نظام در جهت دستيابي به امنيت غذايي و توسعه پايدار كشاورزي در بين كشاورزان منطقه مورد 

تواند در توسعه بخش كشاورزي كشور نقش قابل توجهي داشته باشد، توجه به  عنوان يك قطب كشاورزي كه ميمطالعه به

رو، با توجه به نتايج  از اين. كارشناسان ترويج كشاورزي از اهميت بااليي برخوردار است اي هاي فردي و حرفه ويژگي

حاصل از اين پژوهش پيشنهادهاي زير در جهت بهبود و ارتقاي نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي شهرستان كرمانشاه 

 : گردد نسبت به كشاورزي ارگانيك ارائه مي

در زمينه كشاورزي ارگانيك  ترويج كشاورزي مورد مطالعه، آگاهي و دانش مناسبيكه كارشناسان با توجه به اين -1

هاي آموزشي منظمي مانند آموزش ضمن خدمت جهت افزايش آگاهي و دانش  شود كه برنامه نداشتند، پيشنهاد مي

 كارشناسان مورد مطالعه نسبت به كشاورزي ارگانيك اجراء گردد؛

هاي غير كشاورزي از هاي كشاورزي نسبت به رشته داراي مدرك تحصيلي در رشته كه كارشناسان با توجه به اين -2

شود كه نسبت به آموزش كارشناساني كه داراي  تري نسبت به كشاورزي ارگانيك برخوردار بودند، پيشنهاد مي نگرش مثبت

له نظام كشاورزي ارگانيك هاي نوين كشاورزي از جم ها و فنآوري مدرك تحصيلي غيركشاورزي هستند در زمينه نوآوري

التحصيالن  و فارغ همچنين، در صورت استخدام جديد در سازمان اولويت با متخصصين. اقدامات الزم صورت گيرد

 .كشاورزي باشد

پژوهشي و استفاده از اينترنت توسط كارشناسان ترويج مورد  -كه ميزان مطالعه نشريات علمي با توجه به اين -3

شود  يرگذارترين متغيرها در تبيين تغييرات نگرش آنان نسبت به كشاورزي ارگانيك بودند، پيشنهاد ميعنوان تأث مطالعه به

هاي نوين كشاورزي در اختيار كارشناسان ترويج  ها و فنآوري پژوهشي مناسب در زمينه نوآوري -كه نشريات علمي

ي اينترنتي در جهت دانلود و استفاده راحت و ها اندازي سايت كشاورزي قرار گيرد و همچنين، جهت خريد امتياز و راه

 .زي از مطالب و مقاالت اقدام گرددرايگان كارشناسان ترويج كشاور

در زمينه بررسي نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي نسبت به كشاورزي ارگانيك و عوامل مؤثر بر آن مطالعات  -4

ها پيشنهادها و راهكارهاي كاربردي در جهت بهبود  ن مبناي آتري با در نظر گرفتن متغيرهاي ديگري انجام گيرد و بر  بيش

منظور ترويج و توسعه اين نظام كشاورزي و ارتقاي نگرش كارشناسان ترويج كشاورزي نسبت به كشاورزي ارگانيك به

 . ارگانيك در بين كشاورزان ارائه گردد
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Abstract 
The main purpose of this study was to investigate the factors affecting the attitude of 

agricultural extension experts towards organic farming in the Kermanshah Township. 

Statistical population in this study consisted of all agriculture extension experts of the Jihad-

e-Keshavarzi management and centres of agricultural services in the Kermanshah Township 

(N=148), 123 of whom were selected as research samples using random simple sampling 

method. The main instrument in this study was a questionnaire whose validity was 

confirmed by a panel of experts and its reliability was established by Cronbach's Alpha 

coefficient.  The data was analyzed by using the SPSSWin20 software. The results showed 

that the attitude of the majority (57 percent) of agricultural extension experts towards 

organic farming in the Kermanshah Township was at the neutral level. The findings of mean 

comparison showed that there were significant differences between the attitudes of 

agricultural extension experts towards organic farming in the Kermanshah Township based 

on their field of study. In addition, the results of multiple regression analysis indicated that 

about 35 percent of the attitudes of agricultural extension experts towards organic farming is 

explained by the study of scientific research journal and using  internet. The results of this 

study have applications for managers of the Jihad-e-Keshavarzi and centers of agricultural 

services in order to improve the attitudes of agricultural extension experts towards organic 

farming. 

Keywords: Agricultural Development, Green Farming, Kermanshah Township, 

Sustainable Agriculture 
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