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چكيده

 

  
تلخ  يتواقع ينا يدكرد اما به طور همزمان با يداز سم و كود تول يعار يلم و محصولسا ييغذا توان يم يكارگان يكشاورز يرشاگرچه با پذ

 يرشپذ ي برنده و بازدارنده يشعوامل پ ييشناسا رو، يناز ا. مواجه است يبا موانع و مشكالت فراوان يكارگان يكه كشاورز يرفتپذ يزرا ن
يفيپژوهش توص .اردد ياديز يتاهم يخبرگان كشاورز يدگاهد از ارگانيك يكشاورز

 

هدف  ينبه ا يابيدست يبرا يزحاضر ن يمايشيپ –
نفر به عنوان نمونه  ۸۰آنها  ينكه از ب بودزنجان  يسازمان جهاد كشاورز يفر از كارشناسان ستادن ۹۵جامعه آماري پژوهش  .يدانجام گرد

 ياز متخصصان دانشگاه يآن با مراجعه به گروه يي، روااطالعات استفاده شد يگردآور از پرسشنامه به عنوان ابزار .دندانتخاب ش يآمار
نگرش نسبت به  يكرونباخ مورد سنجش قرار گرفت كه مقدار آن برا يآلفا يبآن با استفاده از ضر ياييقرار گرفت و پا ييدمورد تا
نگرش  ها، يافتهاساس  بر. بدست آمد ۸۵/۰ يرشبرنده پذ يشو عوامل پ ۸۳/۰ يرشپذ نده، عوامل بازدار۷۲/۰ يكارگان يكشاورز

 يست،ز يطبه سالمت جامعه و مح يتوجه يهمچون ب يآنان موارد يدگاهاما از د ،مساعد بود كامال يكارگان ينسبت به كشاورز كارشناسان
صادرات  و عدم مجوز ياز،مورد ن يها نهاده ي و عرضه يدت، عدم توليمنبود تفاوت ق يك،ارگان يكشاورز ها و فناوري عدم شناخت از الزمه

اقتصادي يعوامل بازدارنده در قالب دو عامل كل ينا .داد يلرا تشك يكارگان يكشاورز يرشپذ ي عوامل بازدارنده ينتر مهم

 

و  يآموزش -
عوامل  ينتر مهم. كرد يينرا تب يكارگان يش كشاورزيرپذ ي مربوط به عوامل بازدارنده ييراتكل تغ يانسدرصد از وار ۹۶/۵۶ يزي،ر برنامه

 ي،ا متخصصان و مشاوران حرفه يتبازار فروش، ترب يجادا يح،صح يريتچون مد يشامل موارد يزن يكارگان يكشاورز يرشپذ ي برنده يشپ
ياقتصاد يچهار عامل كل الببود كه در ق يتيحما هاي ياستس يرياعتبار و بكارگ ينتام ي،آموزش يها دوره يبرگزار ي،ا يمهب يتحما

 

- 
يفن جي،يو ترو يآموزش ي،اجتماع

 

مربوط به عوامل  ييراتدرصد از كل تغ ۰۲/۶۱شد و در مجموع  يبند دسته يريتيو مد يكيتكن –
.ارائه شد يشنهاداتيپ يقتحق يها يافتهبر اساس  ياندر پا. نمود يينرا تب يكارگان يكشاورز يرشپذ ي برنده يشپ

 

  

 

  
.پيش برنده، كارشناسان كشاورزي هاي كشاورزي ارگانيك، موانع، سازه :كليديهاي  واژه

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                           
۱ 

 

 ،زنجاندانشگاه  ي،دانشكده كشاورز ي،كشاورزو آموزش  يجترو بخش ش آموخته كارشناسي،و دان  كارشناسي ارشد، دانشجوي  يار،استادبه ترتيب  -
.ايران زنجان

 

  
*

 

gmojaradi@yahoo.com: مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي -

 

 

  ۱۳۹۳/ ۲شماره / ۱۰جلد / علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران  



 

۲ 
 

مقدمه

 

  
جمعيت در  غذايي بخش كشاورزي مسئوليت تامين امنيت

را بر عهده دارد، از اين رو متوليان بخش  حال افزايش
كشاورزي براي پاسخگويي به نياز جامعه و تامين غذاي 

 آورند كافي، از منابع موجود حداكثر استفاده را به عمل مي
با ). ۱۳۸۷ ،يغزنو و يخسرو؛ ۱۳۸۳ني، عزيزي و يزدا(

اين وصف در بسياري از مواقع، در اولويت قرار گرفتن 
توليد غذاي كافي، موضوع سالمت محصوالت كشاورزي 

 ۳۰۰بيش از امروزه  .دهد توليد شده را تحت شعاع قرار مي
تركيب شيميايي خطرناك از جمله كودهاي شيميايي 

وم مختلف به متنوع با هدف حاصلخيزي خاك و سم
هاي هرز در بخش  ها و علف منظور كنترل آفات، بيماري

 بقاياي اين تركيبات شيميايي،. شوند كشاورزي مصرف مي
محيطي نامطلوبي نظير آلودگي آب و  پيامدهاي زيست

خاك و همچنين بروز مشكالتي در خصوص وضعيت 
ها و ديگر موجودات زنده را به همراه دارد كه  سالمت انسان

هاي مادرزادي، تولد  توان به بروز نقص ن جمله مياز آ
رس،  رس و يا دير نوزادان با وزن كم، سقط جنين، بلوغ زود

تغيير در سرعت متابوليسم، اختالل در سيستم غدد 
داخلي، ضعف عضالني، كاهش حافظه، آسيب به سيستم 
عصبي و مغز، كاهش كارايي سيستم ايمني بدن و 

ولي،  مجردي و شاه(كرد اشاره  هاي سرطاني بيماري
؛ صيادي و ۱۳۸۶؛ چقماقي يزدي و مرادي، ۱۳۸۶

از آنجا كه محصوالت  ).۱۳۹۰؛ عليمرداني،۱۳۸۹همكاران، 
ارگانيك از سالمت و ارزش غذايي بااليي برخوردارند و 
ميزان ويتامين ث، كلسيم، منيزيوم، آهن، فسفر و 

اكسيدان موجود در اين محصوالت نسبت به  آنتي
ت متعارف بيشتر است، بسياري از كشورهاي محصوال

ارزش جهان براي توليد غذاي سالم و جلوگيري از كاهش 
ها، امالح و مواد معدني محصوالت  سطح ويتامين وغذايي 

حفظ تنوع ژنتيكي توليدي و همچنين به منظور 
افزايش موجودات زنده و هوموس  ،هاي توليد سيستم

و  ،د بافت خاكب و خاك، بهبوآلودگي آكاهش ، خاك
از كشاورزي ارگانيك به عنوان سازي مصرف انرژي  بهينه

يك نظام پايدار اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيك استفاده 
بورخاني،  ؛ رزاقي۱۳۸۹سعيدي و همكاران،  ملك(كنند  مي

). ۱۳۹۰؛ عليدوستي شهركي، ۱۳۹۰؛ سلطانخاني، ۱۳۸۹
اي در واقع آنها جايگزيني كودهاي شيميايي با كوده

سبز را زيستي از جمله كودهاي حيواني، كمپوست و كود 
هاي تحقق اين مطلوبيت دنبال  به عنوان يكي از راه

Shaharoona et al( كنند مي

 

., 200 et al

 

؛  2006 ,.
تا ضمن توليد غذا با ) ۱۳۸۸ميرهاشمي و همكاران، 

زيست، سطح  كيفيت عالي و همسو با حفظ محيط
 هاي زيست محيطي چرخه يابد، حاصلخيزي خاك ارتقا

هاي درمان كاهش يابد و محيطي امن  تقويت گردد، هزينه
؛ موحديان ۱۳۸۹طاهري، (و سالم ايجاد شود 

 ۳۵در شرايط فعلي به همين داليل است كه ). ۱۳۹۰عطار،
ميليون هكتار از اراضي كشاورزي در سطح جهان به كشت 
 محصوالت ارگانيك گواهي شده اختصاص يافته است، اما

رغم وجود  متاسفانه سهم ايران از اين اراضي علي
هاي بالقوه و امكان حضور در بازارهاي جهاني، فقط  ظرفيت

سلطانخاني، (باشد  درصد مي ۰۳۴/۰هزار هكتار يا  ۱۲
؛ شريفي ۱۳۹۰؛ عليمرداني، ۱۳۹۰؛ موحديان عطار،۱۳۸۹

توجهي  در كنار اين واقعيت تلخ، بي). ۱۳۹۰و طباطبايي، 
صرف بهينه كودها و سموم شيميايي در مزارع، به اصول م

هاي شيميايي و بقاياي خطرناك  همچنين مصرف هورمون
اين مواد در محصوالت كشاورزي باعث شده است تا در 

كشور  ۱۸۰سازمان بهداشت جهاني در بين  ۲۰۰۷سال 
چايچي، (را به ايران اختصاص دهد  ۱۲۳ي  جهان رتبه

شده در حوزه كشاورزي  با بررسي تحقيقات انجام ).۱۳۸۸
هاي بازدارنده  شود كه سازه ارگانيك اين حقيقت آشكار مي

ي اين نوع كشاورزي نيز  برنده و پيش

 

هر چند به صورت -
پراكنده و غيرمنسجم

 

از ديدگاه محققان و انديشمندان -
هاي تحقيقاتي خود اين  مغفول نمانده و آنها در گزارش
 استريت و همكاران .اند موضوع را مورد توجه قرار داده

)

 

Sterrett et al., 2005(  هزينه زياد، عدم قطعيت از صدور
كمبود اطالعات بازاريابي، كمبود اطالعات  گواهينامه،

مرتبط با قيمت، در دسترس نبودن، هزينه زياد نيروي 
انساني، مشكالت توليد و ناكافي بودن اطالعات را از موانع 

 .يك بيان كردنداصلي فرايند توليد محصوالت ارگان
 ,.Schneeberger et al( هاي اشنيبرگر و همكاران يافته

 

هاي فني در زراعت و نيروي  نشان داد كه چالش )2002

 ... يكشاورز يرشبرنده و بازدارنده پذ يشپ يها سازه يلتحل



 

۳ 
 

كار اضافي مورد نياز، مهمترين موانع پذيرش كشاورزي 
(نارايانان . ارگانيك مي باشند

 

Narayanan, 2005(  از
يابي، عواملي همچون فقدان آگاهي عمومي، مشكالت بازار

ها،  هاي زيستي، حمايت ناكافي از زير ساخت كمبود نهاده
هاي كشاورزي مناسب، نبود  هزينه باال، عدم وجود سياست

هاي مالي، عدم استانداردهاي كيفيت براي  حمايت
كودهاي زيستي، و عوامل سياسي و اجتماعي به عنوان 

. هاي كشاورزي ارگانيك نام برد ترين محدوديت مهم
( مكارانميدمور و ه

 

Midmore et al., 2001(  فقدان
اطالعات فني، مالي، و بازاريابي را به عنوان يك محدوديت 

هاي كشاورزي ارگانيك  عمده براي گسترش بيشتر سيستم
از فقدان دانش و ) ۱۳۹۰( نادعلي و رنجبر. ذكر كردند

مهارت الزم براي مديريت مزرعه، فقدان بازار فروش، عدم 
اقتصادي مناسب، پيچيدگي فرايند اطمينان از درآمد 

هرز،   هاي توليد، نياز به كارگر بيشتر، كنترل آفات و علف
گواهي نمودن محصوالت ارگانيك، نياز به  دشواري
و شرايط سخت مديريت مزرعه  گذاري مالي بيشتر سرمايه

بدون كاربرد كودهاي شيميايي به عنوان مهمترين 
توليد محصوالت مشكالت پيش روي كشاورزان ايراني در 

 هاي پژوهش خالدي و وزين يافته .ارگانيك نام بردند
موانع  در خصوص نگرش كشاورزان نسبت به) ۱۳۸۶(

كشاورزي ارگانيك نشان داد كه اين كشاورزان در 
هاي فني، مديريتي، بازاررساني و قوانين و مقررات  زمينه

مربوط به كشت و فراوري محصوالت ارگانيگ داراي فقر 
از ديدگاه آنها فقدان دانش، مهارت و . باشند تي مياطالعا

نبود بازارهاي فروش براي محصوالت ارگانيك از موانع 
 .باشد عمده عدم انجام فعاليت زراعي به روش ارگانيك مي

نشان داد كه عدم  )۱۳۸۷( نتايج حاصل از مطالعه سمائي
ارگانيك،  قيمت بين محصوالت ارگانيك و غير تفاوت

محصوالت به دليل عدم مصرف كودهاي  كاهش عملكرد
شيميايي و ساير مواد موثر در افزايش عملكرد، كاهش 
استقبال كشاورزان، بروز مشكالت مربوط به بيماري و 

ترين  هاي اوليه كشت ارگانيك، مهم هرز در سال هاي علف
نندگان را در اين راستا تشكيل مشكالت مربوط به توليدك

هاي خود  قان در پژوهشبرخي ديگر از محق .دهند مي
هاي موثر در پذيرش كشاورزي ارگانيك را  موضوع سازه

بر اساس نتايج حاصل از تحقيقات . مورد توجه قرار دادند
مهمترين عوامل موثر در ) ۱۳۸۷(اكبري ساري و همكاران 

در چهار عامل  توان پذيرش محصوالت ارگانيك را مي
رساني، خدماتي آموزش و اطالع

 

ظارت و حمايتي، ن –
) ۱۳۸۸(زاده  آجوداني و مهدي .بندي كرد اقتصادي دسته

يابي امكان توسعه و ترويج  در پژوهشي تحت عنوان زمينه
داري بين  كشاورزي ارگانيك نشان دادند كه رابطه معني

آموزش و همچنين عوامل اقتصادي با امكان كاربرد 
 مطالعه موكش و همكاران. كشاورزي ارگانيك وجود دارد

)Muk

 

esh et al., 2008 ( هم نشان داد كه ارائه آموزش
هاي ارگانيك، وجود  فشرده به كشاورزان در خصوص كشت

هاي فروش محصوالت ارگانيك، تسهيل صدور  نمايندگي
گواهي توليد محصوالت ارگانيك، عمومي كردن 

هاي مورد نياز و افزايش دسترسي به بازارهاي  آوري فن
در توسعه كشاورزي  داخلي و خارجي جز عوامل موثر

( گسوي .باشد ارگانيك مي

 

Gosavi, 2009(  در بررسي خود
ها، آموزش و بازاريابي  نشان داد كه تخصيص يارانه

محصوالت از عوامل موثر براي افزايش كشاورزي ارگانيك 
(كاركي و همكاران  .است

 

Karki et al., 2011(  در مطالعه
حتمال پذيرش موردي مزارع چاي در نپال نشان دادند كه ا

مالك  كشاورزي ارگانيك در بين كشاورزان متمول و بزرگ
ها نشان داد  بيشتر است و همچنين تجزيه و تحليل عامل

انداز روشن  محيطي، چشم كه آگاهي از اثرات زيست
بازاريابي، سود اقتصادي قابل مشاهده و آگاهي از فوايد 

ي گير محصوالت ارگانيك از جمله عوامل موثر بر تصميم
 .كشاورزان جهت پذيرش كشاورزي ارگانيك بوده است

( وينن

 

Wynen, 2004 ( نيز در بررسي خود نشان داد كه
ي از كشاورزي ارگانيك براي داشتن اطالعات كاف

گيري در خصوص پذيرش و عدم پذيرش كشاورزي  تصميم
هاي حاصل از  بررسي يافته .باشد ارگانيك مهم مي

دهد كه  رگانيك نشان ميهاي مرتبط با كشاورزي ا پژوهش
در انجام مطالعات تجربي عالوه بر توجه به اهميت و نقش 
محصوالت ارگانيك در تامين سالمت انسان بايد به طور 

ي كشاورزي  برنده پيشهمزمان به عوامل بازدارنده و 
زيرا تا زماني كه مسائل پيش رو و  .ارگانيك نيز توجه شود

د و براي برطرف موانع موجود به دقت شناسايي نشون
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اي ارائه نشود، امكان  بينانه هاي واقع حل كردن آنها راه
به همين . موفقيت در اين عرصه توهمي بيش نخواهد بود

دليل بايد بستر فكري مناسبي جهت گام برداشتن در 
اين بستر فكري كه . حوزه كشاورزي ارگانيك فراهم شود

به مدد شناخت مسائل و مشكالت و سپس ارائه 
شود، نيازمند انجام  هاي منطقي فراهم مي حل راه

حاضر نيز با  پژوهش. هاي آموزشي و ترويجي است فعاليت
پذيرش  ي برنده عوامل بازدارنده و پيش هدف بررسي

از ديدگاه كارشناسان جهاد كشاورزي  كشاورزي ارگانيك
استان زنجان به عنوان افرادي خبره و متخصص در قالبي 

رسيد و از اين رو بر محصولي خاص  كالن و كلي به انجام
به . اي مشخص از لحاظ اقليمي تاكيد نشد يا حتي منطقه

عبارت ديگر كسب اطالعات از نحوه نگرش كارشناسان 
اهي از ديدگاه كشاورزي نسبت به كشاورزي ارگانيك، و آگ

ي پذيرش  برنده هاي بازدارنده و پيش آنان نسبت به سازه
تحقيق را تشكيل دادند تا  كشاورزي ارگانيك اهداف اين

بر اساس آن در عرصه عمل مسير حركت ترويج در حوزه 
.كشاورزي ارگانيك تعريف و تبيين شود

 

  

 

  

روش پژوهش

 

  
كاربردي، از لحاظ ميزان  ،تحقيق حاضر از لحاظ هدف

غير آزمايشي و از لحاظ  ،نظارت و درجه كنترل متغيرها
يفياز نوع تحقيقات توص ،ها نحوه گردآوري داده

 

– 
نفر از  ۹۵جامعه آماري تحقيق حاضر را . پيمايشي است

كارشناسان كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان 
زنجان تشكيل دادند كه با استفاده از جدول كرجسي و 

نفر  ۷۶اين پژوهش مورگان تعداد نمونه مناسب براي
ها  بدست آمد، اما براي باال بردن ميزان دقت و اعتبار يافته

گيري در  روش نمونه. نفر افزايش يافت ۸۰نه به حجم نمو
براي گردآوري . گيري تصادفي ساده بود اين پژوهش نمونه

هاي  كه در آن ويژگي استفاده شد  ها از پرسشنامه داده
، نگرش كارشناسان گويه ۴با گويان شناختي پاسخ جمعيت

 گويه، عوامل بازدارنده ۱۶نسبت به كشاورزي ارگانيك با 
برنده  گويه و عوامل پيش ۱۰ورزي ارگانيك با پذيرش كشا

براي . گويه سنجيده شد ۲۳پذيرش كشاورزي ارگانيك با 
نظر استفاده  ي پرسشنامه از ديدگاه افراد صاحبتعيين رواي

 ۳۰تعداد گرديد و براي سنجش پايايي ابزار تحقيق،
پرسشنامه در بين كارشناسان جهاد كشاورزي شهرستان 

يد كه مقدار ضريب آلفاي كرونباخ ساوجبالغ تكميل گرد
يرش ي پذ عوامل بازدارنده ،۷۲/۰نگرش  براي شاخص

بدست  ۸۵/۰ي پذيرش  و براي عوامل پيش برنده ۸۳/۰
.آمد

 

  
نتايج و بحث

 

  
هاي جمعيت شناختي پاسخگويان ويژگي

 

  
درصد از كارشناسان  ۷۸اساس اطالعات بدست آمده  بر

از نظر سني . نددرصد آنها زن بود ۲۲مورد مطالعه مرد و 
 ۵۰درصد پاسخگويان در گروه سني  ۶۲

 

سال قرار  ۳۵ -
نفر از  ۲۳بر طبق نتايج حاصله، رشته تحصيلي . داشتند

كارشناسان مورد مطالعه زراعت بود، بعد از آن به ترتيب 
هاي باغباني، ترويج، مكانيزاسيون، علوم دامي، آبياري  رشته

 .د اختصاص دادندو گياهپزشكي بيشترين فراواني را به خو
درصد از كارشناسان ۹۵نتايج تحقيق حاكي از آن بود كه 

از اين  درصد ۵با كشاورزي ارگانيك آشنايي داشتند ولي 
 ۸۶. افراد آشنايي چنداني با كشاورزي ارگانيك نداشتند

تمايل داشتند با كشاورزان توليدكننده  درصد پاسخگويان
صد از در ۱۴محصوالت ارگانيك همكاري كنند اما 

كارشناسان هيچگونه رغبتي به همكاري با كشاورزان نشان 
.ندادند

 

  

 

نگرش كارشناسان نسبت به كشاورزي ارگانيك-

 

  
كارشناسان نسبت به كشاورزي  براي سنجش نگرش

گويه در طيف پنج سطحي  ۱۶ارگانيك از شاخصي با 
= ۴نسبتاً موافق، = ۳مخالف، = ۲كامالً مخالف، = ۱(ليكرت 

ميانگين نمره نگرش . شد استفاده )مالً موافقكا=۵موافق و 
 معيار  انحرافبا  ۱۰/۴ به كشاورزي ارگانيك كارشناسان

بدست آمد كه بيانگر نگرش كامال موافق آنها نسبت  ۳۵/۰
از ديدگاه اكثريت قريب به اتفاق . به كشاورزي ارگانيك بود

كارشناسان مورد مطالعه، توليد محصوالت كشاورزي به 
يك نه تنها بقاي سالمت جامعه را تضمين روش ارگان

كند بلكه گسترش اين شيوه توليد در سطح جامعه،  مي
آلودگي خاك را كاهش داده و امكان افزايش حاصلخيزي 

 در جدول.سازد شيميايي ميسر ميهاي غير آن را با تكنيك
دهنده نگرش  هاي تشكيل هاي مربوط به گويه داده ۱

 ... يكشاورز يرشبرنده و بازدارنده پذ شيپ يها سازه يلتحل



 

۵ 
 

۱جدول

 

ه نگرش كارشناسان نسبت به كشاورزي ارگانيكهاي تشكيل دهند گويه- 

 

  
 سواالت ميانگين انحراف معيار ضريب تغييرات

 .كشاورزي ارگانيك ابزاري براي بهبود شرايط سالمت افراد جامعه است ۶۹/۴ ۵۲/۰ ۱۱/۰

 .دهد كشاورزي ارگانيك آلودگي خاك را كاهش مي ۶۴/۴ ۶۲/۰ ۱۳/۰
 . بيشتري دارد المتي مصرف كننده سازگاريمحصوالت ارگانيك با س ۶۱/۴ ۵۲/۰ ۱۱/۰

 .محصوالت ارگانيك در مقايسه با محصوالت متعارف ارزش غذايي بيشتري دارند ۵۹/۴ ۵۹/۰ ۱۳/۰

 .شود هاي خاك مي ث حفظ مواد مغذي و ميكروارگانيسمكشاورزي ارگانيك باع ۵۳/۴ ۶۴/۰ ۱۴/۰
 .افزايش حاصلخيزي خاك را به همراه دارد كشاورزي ارگانيك در درازمدت حفظ و ۳۸/۴ ۷۹/۰ ۱۸/۰
 .دهد را كاهش نمي هاي ميكروبي خاك كشاورزي متعارف در مقايسه با ارگانيك فعاليت ۳۷/۴ ۶۶/۰ ۱۵/۰
 .سازد پذير مي هاي متنوع كشاورزي را امكان كشاورزي ارگانيك محافظت از بانك گونه ۰۱/۴ ۷۶/۰ ۱۹/۰
 .شود  فرسايش خاك بهتر كنترل مي سبت به كشاورزي متعارفدر كشاورزي ارگانيك ن ۴ ۰۱/۱ ۲۵/۰
 .يكنواختي كيفيت محصوالت غذايي ارگانيك بيشتر است ۸۸/۳ ۷۰/۰ ۱۸/۰
 .كند را براي اشتغال فراهم مي هاي جديدي كشاورزي ارگانيك فرصت ۸۵/۳ ۸۱/۰ ۲۱/۰

 . شود كشاورزي نمي اتكايي در توليد محصوالتكشاورزي ارگانيك باعث خود ۸۱/۳ ۹۳/۰ ۲۴/۰

 .كشاورزي ارگانيك ابزاري براي توليد درآمد بيشتر توسط كشاورزان است ۸۰/۳ ۸۲/۰ ۲۲/۰
 .توليد و عرضه محصوالت ارگانيك چندان گسترده نيست ۷۵/۳ ۰۸/۱ ۲۹/۰
 . به دليل گراني محصوالت ارگانيك همه افراد توانايي خريد اين محصوالت را ندارند ۶۷/۳ ۱ ۲۷/۰

 .دهد گسترش كشاورزي ارگانيك مهاجرت روستاييان را كاهش مي ۱۳/۳ ۱۳/۱ ۳۶/۰

كامالً موافق=۵موافق = ۴نسبتاً موافق = ۳مخالف  = ۲كامالً مخالف،  = ۱: توضيح طيف

 

  

 

  
كارشناسان نسبت به كشاورزي ارگانيك نشان داده شده 

.ستا

 

  

 

ي پذيرش كشاورزي ارگانيك عوامل بازدارنده-

 

  
پذيرش كشاورزي  ي  الع از عوامل بازدارندهبه منظور اط

بندي اين  ارگانيك از ديدگاه كارشناسان و سپس اولويت
براي . سوال از آنها پرسيده شد ۱۰موانع تعداد 

اي نزولي و  از ميانگين رتبه بندي عوامل بازدارنده اولويت
ضريب تغييرات استفاده شد كه نتايج حاصل از آن در 

علت استفاده از ضريب تغييرات . ارائه شده است ۲جدول 
بندي اين است كه آماره مذكور شاخصي از  براي طبقه

پراكندگي است و مقدار كمتر آن به معني توافق آراء يا 
ديدگاه موافق مخاطبان نسبت به مقوله مورد سنجش 

اي كه مورد توافق بيشتر  بديهي است مقوله. است
با اين . ر استپاسخگويان باشد از اهميت باالتري برخوردا

وجود چون در دو مورد هم مقدار ميانگين و هم مقدار 
ضريب تغييرات يكسان بود با استناد به منابع معتبر 

هاي يكسان  از روش رتبه) ۱۳۸۶مجردي و همكاران، (

هاي حاصل از تحقيق از بين  براساس يافته .استفاده شد
ن عامل داراي ميانگي ۹عامل بازدارنده مورد مطالعه،  ۱۰

بودند كه به اعتقاد پاسخگويان در حد  ۴اي بيش از  رتبه
خيلي زيادي از پذيرش كشاورزي ارگانيك جلوگيري 

اي  عامل بازدارنده داراي ميانگين رتبه ۱كنند و تنها  مي
بود كه بيانگر اهميت زياد اين مشكل در عدم  ۹۹/۳

با اين وصف و با توجه به  .پذيرش كشاورزي ارگانيك است
توجهي به سالمت مردم و  بيبندي انجام شده،  اولويت

هاي كشاورزي  عدم شناخت كافي از الزمه محيطزيست،
به ارگانيك و عدم آشنايي با فناوري توليد محصول سالم 

در  .هاي يك تا سه را به خود اختصاص دادند رتبهترتيب 
عدم عرضه محصوالت ارگانيك با هاي  حالي كه گويه

م مجوز صادرات محصوالت برندهاي تجاري مشخص، عد
ارگانيك و توليد و عرضه ناكافي محصوالت ارگانيك به 

قرار  ۱۰تا  ۸به ترتيب در رتبه هاي  نسبت رشد جمعيت،
.گرفتند

 

  

  ۱۳۹۳/ ۲شماره / ۱۰جلد / علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران  



 

۶ 
 

۲جدول

 

كشاورزي ارگانيك پذيرش  ي بندي عوامل بازدارنده اولويت - 

 

  
 موانع ميانگين انحراف معيار ضريب تغييرات اولويت

 زيست در نتيجه استفاده از سموم شيميايي بي توجهي به سالمت مردم و محيط ۵۶/۴ ۶۵/۰ ۱۴/۰ ۱
 هاي كشاورزي ارگانيك عدم شناخت كافي از الزمه ۴۱/۴ ۵۹/۰ ۱۳/۰ ۲

 عدم آشنايي با فناوري توليد محصول سالم ۳۴/۴ ۵۵/۰ ۱۳/۰ ۳

 ازار فروش تفاوت نداشتن قيمت محصوالت ارگانيك با غيرارگانيك در ب ۲۵/۴ ۸۷/۰ ۲۰/۰ ۴
 عدم توليد و عرضه كافي حشرات و موجودات مورد نياز براي مبارزه بيولوژيك ۱۹/۴ ۷۸/۰ ۱۹/۰ ۵/۵
 نبود استاندارد و مرجعي براي كنترل محصوالت ارگانيك ۱۹/۴ ۷۸/۰ ۱۹/۰ ۵/۵

 هاي عرضه سموم و كودهاي ارگانيك نبود فروشگاه ۱۹/۴ ۸۶/۰ ۲۰/۰ ۷
 ضه محصوالت ارگانيك با برندهاي تجاري مشخصعدم عر ۰۶/۴ ۹۷/۰ ۲۴/۰ ۸
 عدم مجوز صادرات محصوالت ارگانيك ۰۵/۴ ۸۳/۰ ۲۰/۰ ۹
 توليد و عرضه ناكافي محصوالت ارگانيك به نسبت رشد جمعيت ۹۹/۳ ۸۲/۰ ۲۱/۰ ۱۰

كامالً موافق=۵موافق = ۴نسبتاً موافق = ۳مخالف  = ۲كامالً مخالف،  = ۱: توضيح طيف

 

  

 

  
ي مورد  توجه اينكه هيچ يك از عوامل بازدارندهنكته جالب 

لذا عوامل . بررسي از اهميت متوسط يا كمتر برخوردار نبود
              ترين موانع  ي مذكور را بايد به عنوان مهم بازدارنده

.پيش روي كشاورزي ارگانيك قلمداد كرد

 

  

 

  
ي پذيرش كشاورزي  تحليل عاملي عوامل بازدارنده

ارگانيك 

 

  
 R- type factor( وش تحليل عاملي اكتشافياز ر

analysis ( به عنوان روش تحليل چند متغيره و روش هم
ي پذيرش  عوامل بازدارندهبندي  وابسته، براي دسته
استفاده شد و جهت تعيين مناسب كشاورزي ارگانيك 

و نيز آزمون بارتلت  KMO هاي مربوطه از آزمون بودن داده
و مقدار آماره بارتلت  KMO ،۷۹/۰مقدار . استفاده گرديد

كه مناسب بودن اين روش را براي به دست آمد  ۸۳/۲۹۰
مقدار . هاي مربوطه تاييد كرد تحليل داده

متغير از  ۱۰استخراج شده براي   (Community)اشتراك
بود  ۵/۰متغيرهاي مورد مطالعه در اين پژوهش بيش از 

ار لحاظ د عاملي آنها به عنوان مقادير معنيكه بارهاي 
ها از روش تعيين  همچنين براي تعيين تعداد عامل. گرديد

بر اساس اين مالك . استفاده گرديد (Kaiser)مالك كيسر
يك و باالتر در  (Eigenvalue)هاي داراي مقدار ويژه  عامل

طور كه در  همان. تحليل نهايي مورد استفاده قرار گرفتند
يژه قابل عامل از مقادير و ۲شود  مالحظه مي ۳جدول 

ي كشاورزي  عوامل بازدارندهبنابراين . قبول برخوردار بودند
عامل كلي تحليل  ۲در قالب  ارگانيك در بين كشاورزان

درصد  ۹۹/۳۳عامل اول به تنهايي تبيين كننده . شد
درصد واريانس كل را  ۹۸/۲۲واريانس كل بود و عامل دوم 

از درصد  ۹۷/۵۶به اين ترتيب در مجموع . تبيين نمود
عامل تبيين شد كه  ۲يله اين واريانس كل به وس

دهنده درصد باالي واريانس تبيين شده توسط اين  نشان
براي تشخيص متغيرهاي متعلق به هر يك . ستا ها عامل

ها و نيز تفسيرپذيري بهتر آنها، چرخش عاملي به  از عامل
ارائه  ۴روش واريماكس انجام شد كه نتايج آن در جدول 

.شده است

 

  

 

  
۳جدول 

 

ها عوامل استخراج شده با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آن - 

 

  

عامل ها

 

مقدار ويژه  

 

درصد واريانس  

 

درصد تجمعي واريانس  

 

  
۱

 

  ۴۰/۳

 

  ۹۹/۳۳

 

  ۹۹/۳۳

 

  
۲ ۳۰/۲

 

  ۹۸/۲۲

 

  ۹۷/۵۶

 

  

 

  

 ... يكشاورز يرشبرنده و بازدارنده پذ يشپ يها سازه يلتحل



 

۷ 
 

۴جدول 

 

يافته ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دورانو متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل  -

 

  
 عامل متغيرها بار عاملي

  عدم عرضه محصوالت ارگانيك با برندهاي تجاري مشخص ۸۵/۰
 

اقتصادي 

 

 آموزشي - 
 

عدم مجوز صادرات محصوالت ارگانيك ۸۲/۰

 

  
نبود استاندارد و مرجعي براي كنترل محصوالت ارگانيك ۷۶/۰

 

  
بازار فروشتفاوت نداشتن قيمت محصوالت ارگانيك با غيرارگانيك در  ۶۸/۰

 

  
هاي كشاورزي ارگانيك عدم شناخت كافي مصرف كنندگان از الزمه ۶۷/۰

 

  
۵۹/۰

 

عدم آشنايي با فناوري توليد محصول سالم  

 

  

هاي عرضه سموم و كودهاي ارگانيك  نبود فروشگاه ۷۸/۰

 

  

 

  
ژيكعدم توليد و عرضه كافي حشرات و موجودات مورد نياز براي مبارزه بيولو ۷۲/۰ ريزي برنامه

 

  
 توجهي به سالمت مردم و محيط زيست در نتيجه استفاده از كودها و سموم شيميايي بي ۶۲/۰
۶۰/۰

 

توليد و عرضه ناكافي محصوالت ارگانيك به نسبت رشد جمعيت  

 

  

 

  
متغير  ۴متغير در عامل اول و  ۶نتايج حاصله بيانگر وجود 

لي عامل اول استخراج شده از تحليل عام. در عامل دوم بود
بيانگر مواردي چون عدم عرضه محصوالت ارگانيك با 
برندهاي تجاري مشخص، عدم مجوز صادرات محصوالت 
ارگانيك، نبود استاندارد و مرجعي براي كنترل محصوالت 
ارگانيك، تفاوت نداشتن قيمت محصوالت ارگانيك با 

ازار فروش، عدم شناخت كافي غيرارگانيك در ب
             كشاورزي ارگانيك و  هاي كنندگان از الزمه مصرف

عدم آشنايي با فناوري توليد محصول سالم است؛ از اين رو 
عامل مذكور موانع اقتصادي

 

عامل . آموزشي نام گرفت –
هاي عرضه  دوم با تاكيد بر مواردي مانند نبود فروشگاه

سموم و كودهاي ارگانيك، عدم توليد و عرضه كافي 
راي مبارزه بيولوژيك، حشرات و موجودات مورد نياز ب

توجهي به سالمت مردم و محيط زيست در نتيجه  بي
استفاده از كودها و سموم شيميايي و توليد و عرضه ناكافي 
محصوالت ارگانيك به نسبت رشد جمعيت موانع 

هاي حاصل از اين  در مجموع يافته .ريزي ناميده شد برنامه
بين پژوهش نشان داد كه پذيرش كشاورزي ارگانيك در 

ي مهمي همچون عدم عرضه  عوامل بازدارندهبا  كشاورزان
محصوالت ارگانيك با مارك تجاري مشخص، عدم مجوز 
صادرات، نبود استاندارد و مرجع مشخصي براي كنترل 
محصوالت توليدي، يكسان بودن قيمت محصوالت 
ارگانيك و غيرارگانيك در بازار فروش، ناآگاهي 

آنها با فنون توليد محصول كنندگان و عدم آشنايي  مصرف

نياز، نبود  هاي مورد سالم، عدم توليد و عرضه كافي نهاده
توجهي به سالمت جامعه و  هاي مرتبط، بي فروشگاه

زيست و عرضه ناكافي محصوالت ارگانيك مواجه  محيط
شود اين موانع را در يك  طور كه مالحظه مي همان. است
اقتصادي، آموزشي توان در قالب موانع  بندي كلي مي دسته

نتايج حاصل از تحقيق انجام شده . ريزي قرار داد و برنامه
هاي اين پژوهش  يافته) ۲۰۰۵(توسط استريت و همكاران 

مواردي همچون عدم قطعيت از صدور گواهينامه، در  در
ها، هزينه زياد نيروي انساني و  دسترس نبودن نهاده

هم در ) ۲۰۰۵(نارايانان . كند ت توليد را تاييد ميمشكال
تحقيق خود بر فقدان آگاهي عمومي، مشكالت بازاريابي، 

هاي زيستي، و هزينه باال به عنوان موانع  كمبود نهاده
هاي  پذيرش كشاورزي ارگانيك دست يافت كه مويد يافته

 ,.Midmore et al( ميدمور و همكاران. پژوهش حاضر است

 

ت نيز از فقدان اطالعات فني، مالي، و مشكال )2001
بازاريابي به عنوان موانع پذيرش كشاورزي ارگانيك ياد 

هم در مطالعه خود به ) ۱۳۹۰(نادعلي و رنجبر . كردند
مواردي همچون فقدان دانش و مهارت الزم براي مديريت 
مزرعه، فقدان بازار فروش، عدم اطمينان از درآمد اقتصادي 
مناسب، پيچيدگي فرايند توليد، نياز به كارگر بيشتر، 

هرز، دشواري گواهي  هاي دشواري كنترل آفات و علف
گذاري مالي  نمودن محصوالت ارگانيك، نياز به سرمايه

بيشتر و شرايط سخت مديريت مزرعه بدون كاربرد 
كودهاي شيميايي به عنوان موانع و مشكالت پذيرش 
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۸ 
 

نتايج حاصل از تحقيق خالدي و . كشاورزي دست يافتند
چون فقر اطالعاتي كشاورزان هم بر مواردي ) ۱۳۸۶(وزين 

هاي فني، مديريتي، بازاررساني محصوالت  در زمينه
ترين موانع  ارگانيگ، و نبود بازارهاي فروش به عنوان مهم

و مشكالت پيش روي پذيرش كشاورزي ارگانيك تاكيد 
. نمايد هاي پژوهش حاضر را تاييد مي داشت كه يافته

) ۱۳۸۷( سمائيتوان به مطالعه  نهايتا در اين خصوص مي
اشاره كرد كه بر عدم تفاوت قيمت بين محصوالت 
ارگانيك و غير ارگانيك، كاهش عملكرد، كاهش استقبال 

هرز  هاي كشاورزان، بروز مشكالت مربوط به بيماري و علف

هاي اوليه كشت به عنوان موانع اصلي و مشكالت  در سال
.پذيرش كشاورزي ارگانيك داللت دارد

 

  

 

  
پذيرش كشاورزي ارگانيك  ي دهبرن عوامل پيش

 

  
ي پذيرش كشاورزي  برنده پيش براي سنجش عوامل

گويه مختلف استفاده شد كه نتايج حاصله  ۲۳از  ارگانيك
ها در  اي كسب شده هر يك از گويه بر اساس ميانگين رتبه

بندي و  همچنين براي اولويت. ارائه گرديد ۵جدول شماره 
ها، ميانگين  گويهتعيين ميزان برتري هر يك از اين 

. اي و ضريب تغييرات آنها مورد توجه قرار گرفت رتبه

 

  

 

  

۵جدول

 

كشاورزي ارگانيك  ي پذيرش برنده پيشعوامل  بندي اولويت - 

 

  
 عوامل موثر ميانگين انحراف معيار ضريب تغييرات اولويت

 داشتن مديريت صحيح و مناسب در مزارع ۶۴/۴ ۴۸/۰ ۱۰/۰ ۱
 د بازار فروش ويژه محصوالت ارگانيكايجا ۶۰/۴ ۵۹/۰ ۱۳/۰ ۲

 اي تربيت متخصصان و مشاوران حرفه ۵۵/۴ ۶۵/۰ ۱۴/۰ ۳

 اي مناسب از محصوالت ارگانيك حمايت بيمه ۵۳/۴ ۵۷/۰ ۱۳/۰ ۴

 برگزاري بازديدهاي آموزشي براي كشاورزان ۴۹/۴ ۶۴/۰ ۱۴/۰ ۵

 الوصول تامين اعتبارات كافي و سهل ۴۶/۴ ۶۹/۰ ۱۶/۰ ۶

 هاي حمايتي براي صادرات محصوالت ارگانيك تدوين و اجراي سياست ۴۵/۴ ۶۷/۰ ۱۵/۰ ۷

 ها معرفي كشاورزي ارگانيك از طريق رسانه ۴۵/۴ ۸۳/۰ ۱۹/۰ ۸

 ارائه مشوق هاي مالي مناسب براي كشاورزان ۴۴/۴ ۶۷/۰ ۱۵/۰ ۹

 برگزاري دوره آموزشي براي كارشناسان ۴۱/۴ ۷۷/۰ ۱۸/۰ ۱۰

 هاي الزم جهت خاكورزي كم و جلب دشمنان طبيعي آفات تامين دستگاه ۳۰/۴ ۵۶/۰ ۱۳/۰ ۱۱

 هاي آموزشي براي كشاورزان برگزاري دوره ۲۹/۴ ۷۲/۰ ۱۷/۰ ۱۲

 اي شامل محققان، مهندسان و توليدكنندگان هاي چند رشته ايجاد تيم ۲۸/۴ ۶۴/۰ ۱۵/۰ ۱۳

 شاورزي ارگانيكريزي دروس دانشگاهي مرتبط با ك برنامه ۲۸/۴ ۷۵/۰ ۱۷/۰ ۱۴

 مديريت صحيح و مناسب در ميادين ميوه و تره بار ۲۵/۴ ۸۰/۰ ۱۹/۰ ۱۵

 هاي مناسب كارشناسي ارائه توصيه ۱۹/۴ ۵۸/۰ ۱۴/۰ ۱۶

 مديريت بهينه كاربرد كودهاي آلي و بيولوژيك ۱۸/۴ ۷۷/۰ ۱۸/۰ ۱۷

 مزرعههاي آموزشي براي كاركنان و كارگران  برگزاري دوره ۱۶/۴ ۸۲/۰ ۲۰/۰ ۱۸

 انتشار كتب و مقاالت مورد نياز ۴.۱۴ ۷۲/۰ ۱۸/۰ ۱۹

 هاي آلي كش استفاده از كودها و آفت ۱۴/۴ ۸۴/۰ ۲۰/۰ ۲۰

 هاي علمي تشكيل انجمن ۰۵/۴ ۹۴/۰ ۲۳/۰ ۲۱

 هاي مرتبط هاي همكاري با سازمان فراهم نمودن زمينه ۴ ۶۹/۰ ۱۷/۰ ۲۲

 )از نقطه نظرهاي همه كاركناناستفاده (مديريت مشاركتي  ۷۹/۳ ۸۴/۰ ۲۲/۰ ۲۳

كامالً موافق=۵ ،موافق= ۴ ،نسبتاً موافق= ۳  ،مخالف= ۲كامالً مخالف،  = ۱: طيف توضيح

 

  
 

 ... يكشاورز يرشبرنده و بازدارنده پذ يشپ يها سازه يلتحل



 

۹ 
 

دهد از  به وضوح نشان مي ۵هاي جدول  همان طور كه داده
عامل پيش برنده پذيرش كشاورزي ارگانيك،  ۲۳بين 

عامل توسط كارشناسان در حد خيلي زياد  ۲۱ميزان تاثير 
اي حداكثر  تشخيص داده شد و اين عوامل از ميانگين رتبه

جالب اينكه كارشناسان . رندبرخوردا ۰۵/۴ تا حداقل ۶۴/۴
عامل بر  ۲۳مورد مطالعه فقط تاثير دو عامل از مجموع 

. پذيرش كشاورزي ارگانيك را در حد زياد اعالم كردند
و  ۴ترتيب اي اين دو عامل نيز به  مقدار ميانگين رتبه

داشتن مديريت صحيح  هاي بر اين اساس گويه. بود ۷۹/۳
روش ويژه محصوالت و مناسب در مزارع، ايجاد بازار ف

اولويت اي  ارگانيك و تربيت متخصصان و مشاوران حرفه
حالي كه از  را به خود اختصاص دادند دراول تا سوم 

ي فراهم نمودن  ديدگاه كارشناسان كشاورزي دو گويه
هاي مرتبط و مديريت مشاركتي،  زمينه همكاري با سازمان

در  با ميزان تاثير زياد بر پذيرش كشاورزي ارگانيك
اي  هاي رتبه ميانگين. قرار گرفتند ۲۳و  ۲۲هاي  رتبه

سازد كه  كسب شده به وضوح اين حقيقت را آشكار مي
براي اشاعه مطلوب كشاورزي ارگانيك در سطح جامعه 
بايد بستر و شرايط الزم فراهم گردد، در غير اين صورت 
معدود كشاورزاني هم كه توليد محصوالت ارگانيك را در 

اند به دليل نبود شرايط مناسب از   خود قرار داده دستور كار
              ادامه اين راه منصرف شده و جامعه با مصرف توليدات 

.هاي جبران ناپذيري خواهد شد غير ارگانيك متحمل زيان

 

  

 

  
كشاورزي  پذيرش ي تحليل عاملي عوامل پيش برنده

ارگانيك 

 

  
عنوان روش  بهدر اين بخش نيز از تحليل عاملي اكتشافي 

بندي و  غيره و روش هم وابسته، براي دستهتحليل چند مت
پذيرش كشاورزي  ي عوامل پيش برندهتحليل آماري 

براي تشخيص . ارگانيك در بين كشاورزان استفاده شد
و آزمون  KMOاز ضريب  مناسب بودن روش تحليل عاملي

و مقدار  KMO ،۷۰/۰بارتلت استفاده گرديد كه مقدار 
لذا مناسب بودن اين . به دست آمد ۳۴/۴۰۶ رتلتآماره با

. روش براي تحليل اطالعات مربوطه مورد تاييد قرار گرفت
وامل استخراج شده با مقدار ويژه، درصد ع ۶در جدول 

 .ارائه شده است واريانس و درصد واريانس تجمعي آنها
بيشترين مقدار ويژه مربوط به  ۶براساس اطالعات جدول 

درصد از واريانس كل را تبيين  ۰۴/۱۸ه عامل اول است ك
هاي دوم تا چهارم به ترتيب با  پس از آن عامل. كرده است

در تبيين واريانس كل  ۱۸/۱۳ و ۶۰/۱۴ ،۲۰/۱۵مقادير
بدين ترتيب، عوامل چهارگانه در مجموع . نقش داشتند

. درصد از تغييرات واريانس كل را تبيين كردند ۶۱حدود 
ها و نيز  تعلق به هر يك از عاملبراي تشخيص متغيرهاي م

تفسيرپذيري بهتر آنها، چرخش عاملي به روش واريماكس 
نتايج  .ارائه شده است ۷انجام شد كه نتايج آن در جدول 

متغير در  ۳متغير در عامل اول،  ۴حاصله بيانگر وجود 
متغير در  ۳متغير در عامل سوم و نهايتاً  ۵عامل دوم، 

ل استخراج شده از تحليل عامل او. عامل چهارم است
هاي مالي مناسب  ارائه مشوق عاملي بيانگر مواردي چون

الوصول،  براي كشاورزان، تامين اعتبارات كافي و سهل
بار و ايجاد  مديريت صحيح و مناسب در ميادين ميوه و تره

بازار فروش ويژه محصوالت ارگانيك است؛ از اين رو عامل 
مذكور اقتصادي 

 

عامل دوم با تاكيد . رفتاجتماعي نام گ –
ريزي دروس دانشگاهي مرتبط با  برنامه بر مواردي مانند

 اي تربيت متخصصان و مشاوران حرفه، كشاورزي ارگانيك
، آموزشي و ترويجي انتشار كتب و مقاالت مورد نيازو 

.ناميده شد

 

  

 

  
۶جدول

 

ها عي آنعوامل استخراج شده با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجم -

 

  
ها عامل

 

مقدار ويژه  

 

درصد واريانس  

 

درصد تجمعي واريانس  

 

  
۱

 

  ۷۰/۲

 

  ۰۴/۱۸

 

  ۰۴/۱۸

 

  
۲ ۲۸/۲

 

  ۲۰/۱۵

 

  ۲۴/۳۳

 

  
۳ ۲۰/۲

 

  ۶۰/۱۴

 

  ۸۳/۴۷

 

  
۴

 

  ۹۸/۲

 

  ۱۸/۱۳

 

  ۰۲/۶۱
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۱۰ 
 

۷جدول

 

ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافتهو متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل  -

 

  
 عامل متغيرها بار عاملي

 هاي مالي مناسب براي كشاورزان ارائه مشوق ۸۴/۰

اقتصادي

 

 اجتماعي - 
الوصول تامين اعتبارات كافي و سهل ۸۴/۰

 

  
مديريت صحيح و مناسب در ميادين ميوه و تره بار ۶۰/۰

 

  

 ايجاد بازار فروش ويژه محصوالت ارگانيك ۵۷/۰

ريزي دروس دانشگاهي مرتبط با كشاورزي ارگانيك برنامه ۹۱/۰

 

  
اي تربيت متخصصان و مشاوران حرفه ۸۰/۰ شي و ترويجيآموز

 

  
انتشار كتب و مقاالت مورد نياز ۶۲/۰

 

  

كش هاي آلي استفاده از كودها و آفت ۷۲/۰

 

  

فني

 

 تكنيكي –

اي شامل محققان، مهندسان و توليدكنندگان هاي چند رشته ايجاد تيم ۶۸/۰

 

  
هاي مناسب كارشناسي ارائه توصيه ۶۳/۰

 

  
اي مناسب از محصوالت ارگانيك يت بيمهحما ۵۱/۰

 

  
هاي آموزشي براي كاركنان و كارگران مزرعه برگزاري دوره ۵۱/۰

 

  

هاي حمايتي براي صادرات محصوالت ارگانيك تدوين و اجراي سياست ۷۶/۰

 

  
ها معرفي كشاورزي ارگانيك از طريق رسانه ۵۹/۰ مديريتي

 

  
كم و جلب دشمنان طبيعي آفاتهاي الزم جهت خاكورزي  تامين دستگاه ۵۳/۰

 

  

 

  
هايي همچون استفاده از كودها و  عامل سوم سازه

اي شامل محققان،  رشتههاي آلي، ايجاد تيم چند كش آفت
هاي مناسب  مهندسان و توليدكنندگان، ارائه توصيه

اي مناسب از محصوالت ارگانيك  كارشناسي، حمايت بيمه
ان و كارگران هاي آموزشي براي كاركن و برگزاري دوره

مزرعه را در برداشت به همين دليل به عامل مذكور فني

 

– 
گفته شد و نهايتاً عامل چهارم مديريتي نام گرفت  تكنيكي

هاي حمايتي براي صادرات  كه تدوين و اجراي سياست
معرفي كشاورزي ارگانيك از طريق محصوالت ارگانيك، 

م و هاي الزم جهت خاكورزي ك و تامين دستگاه ها رسانه
در مجموع  .جلب دشمنان طبيعي آفات را شامل شد

ي پذيرش كشاورزي  برنده هاي حاصله از عوامل پيش يافته
عوامل مهمي همچون ارائه  ارگانيك نشان داد كه

هاي مالي مناسب براي كشاورزان، تامين اعتبارات  مشوق
الوصول، مديريت صحيح و مناسب در ميادين  كافي و سهل

 ايجاد بازار فروش ويژه محصوالت ارگانيك،بار،  ميوه و تره
، ريزي دروس دانشگاهي مرتبط با كشاورزي ارگانيك برنامه

انتشار كتب و ، اي تربيت متخصصان و مشاوران حرفه
هاي آلي،  كش ، استفاده از كودها و آفتمقاالت مورد نياز

اي شامل محققان، مهندسان و  هاي چندرشته ايجاد تيم
هاي مناسب كارشناسي،  ه توصيهتوليدكنندگان، ارائ

هاي آموزشي براي كاركنان و كارگران  برگزاري دوره
هاي حمايتي براي صادرات  مزرعه، تدوين و اجراي سياست

معرفي كشاورزي ارگانيك از طريق محصوالت ارگانيك و 
اين عوامل موثر را در يك . شود را شامل مي ها رسانه
اقتصادي لتوان در قالب عوام بندي كلي مي دسته

 

 - 
آموزشي و ترويجي، فنياجتماعي، 

 

تكنيكي و مديريتي  –
(موكش و همكاران . قرار داد

 

Mukesh et al., 2008 ( در
ي خود به مواردي همچون ارائه آموزش فشرده به  مطالعه

هاي ارگانيك، وجود  كشاورزان در خصوص كشت
هاي فروش محصوالت ارگانيك، تسهيل صدور  نمايندگي

اند كه مويد  محصوالت ارگانيك دست يافتهگواهي توليد 
نتايج حاصل از تحقيق . هاي پژوهش حاضر است يافته

كه ) ۱۳۸۷(انجام شده توسط اكبري ساري و همكاران 
در چهار عامل آموزش  عوامل موثر بر كشاورزي ارگانيك را

و اطالع رساني، خدماتي

 

حمايتي، نظارت و اقتصادي  –
اصل از اين تحقيق را تاييد هاي ح دسته بندي كردند يافته

G( گسوي. كنند مي

 

osavi, 2009(  هم در پژوهش خود
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آموزش و بازاريابي محصوالت را از عوامل موثر بر افزايش 
 كشاورزي ارگانيك بيان كرد و در نهايت كاركي و همكاران

)

 

Karki et al., 2011(  در مطالعه خود آگاهي از اثرات
اريابي، سود اقتصادي انداز روشن باز محيطي، چشم زيست

قابل مشاهده و آگاهي از فوايد محصوالت ارگانيك را از 
گيري كشاورزان جهت پذيرش  جمله عوامل موثر بر تصميم

.كشاورزي ارگانيك مطرح كردند

 

  

 

  
گيري و پيشنهادها نتيجه

 

  
امروزه توليد غذاي سالم و عاري از هرگونه مواد شيميايي 

اگرچه . ل شده استاي همگاني تبدي غيرمجاز به دغدغه
اين موضوع با الفاظ و اشكال مختلف توسط دانشگاهيان، 

مداران، مسئولين بهداشتي، متوليان توليد و تامين  سياست
كنندگان و حتي برخي از  مواد غذايي، مصرف

ها با  شود و هر يك از اين گروه توليدكنندگان مطرح مي
اي  همورد توجه قرار دادن فقط بخشي از واقعيت از زاوي

ل نگرند اما واقعيت اين است كه ح محدود به مسئله مي
                گرا و تعاملي چنين مشكل بزرگي به ديدگاهي كل

اگرچه براي توليد بسياري از . همه جانبه نياز دارد
محصوالت كشاورزي موجود در بازار، از انواع و اقسام 

 شود و حتي ممكن است هاي شيميايي استفاده مي نهاده
برخي از اين محصوالت داراي بقاياي غير مجاز و خارج از 
حد استاندارد باشند ولي براي بروز چنين مشكلي فقط 

زيرا چنين ديدگاهي  .توان كشاورزان را مقصر دانست نمي
هاي بازدارنده و  با مروري بر سازه. انگارانه است بسيار ساده

             ي كشاورزي ارگانيك به وضوح مشخص  برنده پيش
شود كه حركت در اين مسير نيازمند اقداماتي متنوع و  مي

گسترده است و فقط بخش اندكي از اين اقدامات را 
. كشاورزان بر عهده دارند

 

  
كشاورزاني كه منابع و امكانات خويش را به توليد 

دهند، نيازمند دريافت  محصوالت ارگانيك اختصاص مي
از . اي جديد هستند رصهاطالعات مورد نياز براي ورود به ع

هاي  اين رو متوليان بخش كشاورزي با برگزاري دوره
هاي ارتباط جمعي،  آموزشي و ترويجي، بكارگيري رسانه

بايد نسبت به ايجاد دانش  انتشار كتب و مقاالت مورد نياز
بديهي است چنين . در بين توليد كنندگان اقدام نمايند

ري مجرب است كه اقدامي خود مستلزم برخورداري از كاد
دروس دانشگاهي مرتبط با آمادگي الزم را از طريق 

هاي آموزش  و پشت سر گذاشتن دوره كشاورزي ارگانيك
تخصصي ضمن خدمت كسب كرده باشند و صالحيت الزم 

. هاي تخصصي در اين حوزه را دارا باشند  براي ارائه مشاوره

 

  
ز آن هايي خاص است كه ا كشاورزي ارگانيك نيازمند نهاده

و  هاي آلي كش توان به كودهاي زيستي، آفت جمله مي
ها  هاي غيرشيميايي بر عليه بيماري همچنين ابزار و روش

توليد، تامين و عرضه اين . هاي هرز اشاره كرد و علف
نيازمند  ها عالوه بر دانش فني و كادر متخصص، نهاده

اي است كه تنها با عزمي راسخ،  بودجه و امكانات گسترده
اي مشخص و درازمدت و همچنين  برنامه وين و اجرايتد

بديهي است بسياري . پذير است جانبه امكان حمايتي همه
هاي مورد نياز  شاورزان براي خريد و تامين نهادهاز ك

الوصولي  اعتبارات كافي و سهل خويش، انتظار دارند دولت
.را براي آنها تامين كند

 

  
ت ارگانيك، بخشي از كشاورزاني كه با انتخاب مسير توليدا

هاي  محصول خويش را به دليل عدم استفاده از نهاده
شوند  دهند و در ازاي آن حاضر مي شيميايي از دست مي

كميت را فداي كيفيت نموده و مواد غذايي سالم و پاك را 
ر متقابل انتظار دارند، دولت به جامعه عرضه نمايند به طو

رگانيك آگاه سازد، كنندگان را از مزاياي محصوالت ا مصرف
مرجع مشخصي براي تدوين استاندارد، كنترل كيفيت و 

 نامه معتبر محصوالت ارگانيك بوجود آورد، صدور گواهي
 محصوالت ارگانيك را با مارك تجاري مشخص، قيمتي
عادالنه و باالتر از محصوالت متعارف از آنها خريداري 

انيك اي براي فروش محصوالت ارگ نمايد، بازارهاي ويژه
بار را به طور صحيحي  ايجاد كند و ميادين ميوه و تره

اي را  ويژههاي حمايتي  عالوه بر آن سياست. مديريت نمايد
براي صدور مجوزهاي الزم و نيز فراهم كردن 

هاي صادرات محصوالت ارگانيك تدوين و به  زيرساخت
.اجرا درآورد

 

  
يك با توجه به مطالب فوق، توليد و عرضه محصوالت ارگان

كار سهل و آساني نيست كه بتوان آن را در قالب 
نامه يا دستورالعملي خاص به اجرا درآورد بلكه توليد  بخش

و عرضه محصوالت ارگانيك و تامين سالمت آحاد جامعه 

  ۱۳۹۳/ ۲شماره / ۱۰جلد / علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران  
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ماتي گسترده؛ ااز اين طريق نيازمند عزمي استوار و اقد
هاي دولتي و با  هماهنگ و همه جانبه توسط سازمان

. رزان استمشاركت كشاو

 

  
هاي تحقيق و در جهت ترويج فرهنگ توليد  بر اساس يافته

هاي  سالم و پاك، و با عنايت به سازه و مصرف محصوالت
برنده پذيرش كشاورزي ارگانيك  بازدارنده و پيش

. گردد پيشنهاداتي به شرح ذيل ارائه مي

 

  

 

شود سازمان ترويج وزارت جهاد كشاورزي با  توصيه مي -
هاي آموزشي  ادري مجرب و بكارگيري روشده از كاستفا

هاي ارتباط جمعي نسبت به تنوير  مختلف، بويژه رسانه
افكار عموم كشاورزان در ارتباط با كشاورزي ارگانيك اقدام 

رساني مناسب به  نمايد و به طور همزمان اطالع
 . كنندگان را نيز در دستور كار خود قرار دهد مصرف

 

ت ارگانيك نيازمند استفاده از از آنجا كه توليد محصوال -
 ارت جهادشود وز ميايي است توصيه ميشيهايي غير نهاده

ريزي شده و هدفمند نسبت به  كشاورزي با حمايت برنامه
آموختگان دانشگاهي و ساير افراد  متشكل كردن دانش

مند در جهت آماده كردن مقدمات كار، توليد، تامين  عالقه
ن حشرات مورد نياز در و فروش كودهاي زيستي و همچني

مبارزه بيولوژيك اقدام نمايد و ضمن فراهم كردن 
تسهيالت الزم، نظارت قانونمند بر فعاليت اين افراد را نيز 

 .در مراحل مختلف فعاليت در دستور كار خود قرار دهد

 

مند به توليد محصوالت  با توجه به اينكه كشاورزان عالقه -
هاي خاص متحمل  از نهاده استفادهبه دليل  ارگانيك اوالً

شوند و ثانيا به دليل كاهش كميت  هاي بيشتري مي هزينه
دهند  بخشي از درآمد خود را از دست مي محصول توليدي،

شود دولت نسبت به پرداخت يارانه به  لذا پيشنهاد مي
توليدكنندگان محصوالت ارگانيك اقدام نمايد ولي به 

 . بردارد ها گام تدريج در جهت حذف اين يارانه

 

با عنايت به اهميت وجود استاندارد و صدور برند  -
شود سازمان  محصوالت ارگانيك گواهي شده، توصيه مي

تدوين به استاندارد با همكاري ادارات ذيربط نسبت 
هاي كنترل  اندازي آزمايشگاه استانداردهاي الزم و راه

كيفيت اقدام نمايد، تا ضمن فراهم كردن امكان تشخيص 
ارگانيك از محصوالت متعارف، هم محصوالت 

ل قبولي برخوردار شوند و هم توليدكنندگان از سود قاب
كنندگان از سالمت محصوالت خريداري شده  مصرف

 . اطمينان حاصل نمايند

 

ريزي شده در بازارهاي  امكان حضور مستمر و برنامه -
المللي براي عرضه محصول به مشتريان  داخلي و بين

نيز كسب سود عادالنه بهترين پشتوانه  بالفعل و بالقوه و
ارگانيك است، از اين رو براي توليدكنندگان محصوالت 

هاي ذيربط نسبت به فراهم كردن  شود سازمان توصيه مي
 .تمهيدات الزم در اين خصوص اقدام نمايند

 

ي تحقيق، امكان بررسي تمامي ها با توجه به محدوديت -
كشاورزي ارگانيك از ي  هاي بازدارنده و پيش برنده سازه

ديدگاه كارشناسان كشاورزي وجود نداشت، لذا ضمن 
ي شود محققان در تحقيقات قبول اين كاستي، توصيه م

هاي بيشتري را از ديدگاه كشاورزان،  آتي سازه
كنندگان و ساير كارشناسان مرتبط مورد بررسي  مصرف

 . قرار دهند
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 ۶۹۴):۲(۷ ،هاي زراعي ايران مجله پژوهش). ارگانيك(ط مبتني بر اصول كشاورزي زيستي هاي خالص و مخلو كشت

 

– ۶۸۵ .

 

  

  ۱۳۹۳/ ۲شماره / ۱۰جلد / علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران  



 

۱۴ 
 

 .اولين همايش ملي راهبردهاي دستيابي به كشاورزي پايدار. توسعه كشاورزي ارگانيك در كشور). ۱۳۹۰. (نادعلي، ه و رنجبر، ا
.۵ص .اهواز .دانشگاه پيام نور استان خوزستان
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Abstract
Although healthy food, free from pesticides and fertilizers could be produced through adoption of
organic farming simultaneously, this bitter truth should be also accepted that organic agriculture has
been confronted with many obstacles. Therefore, identifying the organic farming deterrent barriers and
its facilitating factors from agricultural experts’ perspective is very important. This Descriptive - survey
research study was conducted to achieve the above mentioned purposes. The population of the study
consisted of 95 experts from Zanjan Jihad Agriculture Organization from which 80 persons were
selected by random sampling method. The data collection instrument was a questionnaire. Its validity
was verified by a group of academic experts.  In order to measure the reliability of the questionnaire,
Cronbach Alpha coefficient was calculated for the main scales of the questionnaire (attitude toward
organic agriculture= 0.72, deterrent factors of adoption= 0.83 and facilitating factors of adaption=
0.85). Although the results revealed that agricultural experts’ attitude towards organic farming was
quite favorable, from their viewpoint, organic farming was encountered by major obstacle such as lack
of attention by society and environmental health, unawareness of organic farming needs and
technology, no difference at the price, inaccessibility to required inputs, and the absence of export
license. These obstacles explained 56.96% of total variance of organic agriculture adoption barriers in
the form of economic-education and planning factors. The research results also revealed that some
items such as accurate management, development of marketing, educated experts and professional
advisers, insurance supports, training, funding, and implementing policies had the most important
impact on the adoption of organic farming. These items were categorized into four factors namely
social- economic, extension and educational, technical and managerial and explained 61.02% of total
variation of organic agriculture adoption. Finally, some recommendations were developed based on the
research findings.
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