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                         چکيده

تحليل مشکالت کشاورزی ارگانيک از دیدگاه کارشناسان ستادی سازمان جهاد کشاورزی هدف  حاضر باپژوهش : اهداف

 . انجام گردیداستان آذربایجان غربی 
 

. جامعه بودپيمایشی  _آوری اطالعات توصيفی این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع ها:مواد و روش

. تعداد نمونه با استفاده از نفر از کارشناسان ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بودند 074آماری  

 يلتحل منظور بهنفر محاسبه شد که با استفاده از نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب شدند.  137جدول کرجسی مورگان 

به منظور  .شد گرفته بهره اصلی هایمولفه به تجزیه روش اساس بر اکتشافی عاملی تحليل تکنيک از تحقيق این در هاداده

و آماره بارتلت استفاده و  مقدار  KMO ای گردآوری شده در زمينه تحليل عاملی از ضریبهتعيين مناسب بودن داده

ها برای تحليل عاملی های موجود در بين دادهبدست آمد که نشان دهنده مناسب بودن همبستگی KMO ، 004/4ضریب

ها برای تحليل عاملی از آزمون بارتلت نيز استفاده گردید. مقدار آماره بارتلت باشد و برای اطمينان از مناسب بودن دادهمی

 ها برای تحليل عاملی مناسب بودند.دادهدار بود. لذا بود که در سطح یک درصد معنی 497/1391
 

 اسبمن بازاریابی نبود متغيرهای که داد نشان کارشناسان دیدگاه از ارگانيک محصوالت توليد موانع بندیرتبه ها:یافته

 به بيشترنسبت نگهداری و مدیریت به نياز ارگانيک، محصوالت عملکرد ميزان از اطمينان عدم ارگانيک، محصوالت

-شهرستان در هاآن به دسترسی عدم و بزرگ شهرهای در ایمشاوره و دهندهگواهی هایشرکت تمرکز متداول، کشاورزی

 ترین موانع بودندمهم ها
 

نتایج حاصل از تحقيق نشان داد که موانع توليد محصوالت ارگانيک از دیدگاه کارشناسان ستادی جهاد  :گيرینتيجه

عاملی اکتشافی در پنج گروه تقسيم بندی شدند که عبارتند از: موانع کشاورزی استان آذربایجان غربی برحسب تحليل 

کل واریانس موانع توليد کشت  درصد از 13/10 ترویجی، حمایتی. این عوامل –انگيزشی، مدیریتی، اقتصادی، آموزشی 

 يک را تبيين کردند. نمحصوالت ارگا

 کشاورزی پایدار کشاورزی، جهاد سازمانتحليل عاملی اکتشافی، ارگانيک، آذربایجان غربی،های کليدی: واژه
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Abstract 
Background and Objectives: The present study was conducted to analyze the problems of organic agriculture 

from the perspective of the staff experts of the Agricultural Jihad Organization in West Azerbaijan Province. 

 

Materials and Methods: This study was applied in terms of purpose and in terms of how to collect descriptive-

survey information. The statistical population was 470 staff experts of the Agricultural Jihad Organization of 

West Azerbaijan Province. The number of samples was calculated using Krejcie Morgan table of 217 people 

who were selected using simple random sampling. In order to analyze the data, exploratory factor analysis 

technique based on principal component analysis method was used. In order to determine the appropriateness 

of the data collected in the field of factor analysis, KMO coefficient and Bartlett statistic were used and the 

value of KMO coefficient was 0.840, which indicates the appropriateness of the correlations between the data 

for analysis. Is a factor and Bartlett test was used to ensure the appropriateness of the data for factor 

analysis.The value of Bartlett statistic was 2193.097 which was significant at the one percent level. Therefore, 

the data were suitable for factor analysis. 

 

Results: The ranking of barriers to organic production from the perspective of experts showed that the 

variables of lack of proper marketing of organic products, uncertainty about the performance of organic 

products, the need for more management and maintenance than conventional agriculture, the focus of 

certification and consulting companies in large cities And the lack of access to them in the cities were the most 

important obstacles. 

 

Conclusion: The results of the study showed that barriers to the production of organic products from the 

perspective of experts of the Agricultural Jihad of West Azerbaijan Province were divided into five groups 

according to exploratory factor analysis, which are: motivational barriers, management, economic, 

educational-extension, supportive barriers. These factors explained 54.51% of the total variance of barriers to 

the production of ergative crops. 

                                                     

Keywords: Agricultural Jihad Organization, Exploratory Factor Analysis, Organic, Sustainable Agriculture, 

West Azerbaijan 
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 مقدمه

به  ازيانسان، ن یکیولوژیزيف یازهاين نیتراز مهم یکی

اند که سيستم غذاست. بسياری از تحقيقات نشان داده

 هاینهادهی رویهکاربرد بی متداول با کشاورزی

 و ی)آجودان طبيعی را دچار تحليل کرده شيميایی، منابع

را بر  یریناپذ( و خسارات جبران1434 زادهیمهد

 ر،ياخ یهاسازند. در سالیم اردها وانسان یسالمت

عواقب و اثرات  یدرباره یدر سطح جهان ییهاینگران

 و ستیز طيکشاورزی به مح یهاتياز فعال یبرخ یجانب

 یکشاورز یهاو نظام (1440 یماني)سل جامعه ابرازشده

در  یاجماع جهان کیاند و مدرن مورد انتقاد قرار گرفته

 یوجود آمده تا نوع به یعيطب ستیز طياز مح تیحما

-بهره شیرا توسعه دهد که بتواند ضمن افزا یکشاورز

وارد سازد  ستیز طيرا به مح بيآس نیکمتر ،یور

و  ستیز طيتا حفظ مح دیعوامل سبب گرد نیمجموعه ا

های بشر در از چالش یکیبه  ییو بهداشت غذا تيامن

 تنافی یدر پ یالمللنيشود و جوامع ب لیحاضر تبد عصر

ه ب یابيمعضالت و دست نیبرای حل ا یمناسب هبردهایرا

-رو، بشر با ارائه نیباشند. ازا داریهای کشاورزی پانظام

 یريدر جلوگ یسع ک،يارگان یمانند کشاورز یريتداب ی

(. 1431 همکاران و ینمود)رجب زيروند فاجعه آم نیاز ا

 دار،یپا یکشاورز مياز مفاه یکی کيارگان یکشاورز

و به  یخارج هایبخصوص با توجه به کاهش نهاده

است  شتريب یطيتعادل مح جادیا یتالش برا کیعنوان 

 یکشاورز یري(. با بکارگ1430 همکارانو  یشی)درو

توان از مواهب یم کيمحصوالت ارگان ديو تول کيارگان

محصوالت از  نیا نکهیسالم بهره برد عالوه بر ا یغذا

 یزاده و کوهبرخوردار هستند )بدل یباالتر ییارزش غذا

نوع کشاورزی  نیرو پرداختن به ا نی(. از ا1430 یدهکرد

 ليداصولی و مناسب برای رسيدن به تو یروش

 باشدسالم و عاری از سم و کود می ییمحصوالت غذا

 با کنندهمصرف سالمت تأمين آن هدف نهایت در که

                                                           
1 International Federation of Organic Agriculture Movements 

 اکولوژیک ارتباطات و زیستمحيط حفظ به نگرشی

 (. 1433و همکاران  راستی) باشد می طبيعت

به  کيآنچه که امروز تحت عنوان کشاورزی ارگان

ای نو در کشاورزی مطرح شده، سابقه ای  نهيعنوان زم

های تيدارد و از بدو شروع فعال یطوالن اريبس

همگام و همراه انسان بوده است.  شهيکشاورزی، هم

 ییايميو عاری از مواد ش رمتمرکزيغ ،یقيکشاورزی تلف

 نيشد. وی اول طرحم 3904در سال  توسط نورث برون

 نیرا به کار برد و ا کيبود که لفظ کشاورزی ارگان یکس

 ردامادیينمود )م ینوع کشاورزی را به عرصه علم معرف

درکل جهان از  کيارگان ی(. کشاورز1440 یو خادم

 گذاران،استياز س یتوجه گروه 3904 هایسال

 یدولت ینهادها ست،یز طمحي طرفداران کنندگان،مصرف

 یو کشاورزان را به خود معطوف کرده است. در راستا

در  ییاجرا یهادستورالعمل استانداردها و روش هيته

 تحت یالمللنيب ونيفدراس کی هيهسته اول 3971سال 

 یکشاورز هایجنبش یالمللنيب ونيعنوان فدراس

توسط پنج کشور انگلستان، سوئد،  (IFOAM) 3کيارگان

ا شد که ت یگذار هیو فرانسه پا کایآمر ،یجنوب یقایفرآ

بودند  ونيفدراس نیعضو ا ايکشور دن 304،  1434سال 

 ونيفدراس نیعضو ا رياخ هایدر سال زيکه کشور ما ن

 یاز برخ رانیدر ا کيارگان یشده است. کشاورز

شروع و آموزش داده شد. در  هاسخنرانی و هادانشگاه

با تمرکز  رانیا کيارگان یانجمن علم یالديم 1446سال 

محصول  نيشد و اول سيبر فروش، بازار و مبادله تأس

و رز  دهيارک یالديم 3170در سال  رانیدر ا کيارگان

 شده در استان کرمان بود. ديتول

 یهانيزم بیو تخر شیسااز نظر حجم فر رانیا 

ان جه مقام دوم ا،يبعد از استرال یعيو منابع طب زيحاصلخ

 شیفرسا و بیعمده تخر لیاز دال یکی کهیرا دارد بطور

 هیرویتن خاک در سال، مصرف بميليون  11معادل 

-یمی در بخش کشاورز ییايميش یهاکشکودها و آفت
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-یماريب رشد یاز طرف (.1431 )رضوی و سجادیباشد

 یهاعلت در کشور سرطان ژهیوالعالج بهصعب یها

ها نبود محصوالت سالم علت نیاز ای کیدارد که  یفراوان

سالمت محصوالت و  نيتضم و یبخشاعتماد .است

 نیترمهم مصرف جامعه از مورد ییغذا یهافرآورده

است چراکه  یاجتماع بهداشت یارتقا یهاشاخص

 ديدر تول ییايميش یهاکشآفت و مصرف کود شیافزا

سالمت  دیخاک، تهد یبارور زوال ،یمحصوالت کشاورز

 یروزافزون یهاینگران زيهوا، آب وغذا ن یو آلودگ

 .داشته است یدرپ یجهان ستیز طيدرباره مح

 یموضوع مل کیو سالم  کيارگان توسعه محصوالت

سالمت تمام افراد کشور مرتبط است،  است و با ريو فراگ

 ها تمام اقدامات وبخش نیتوسعه ا یبرا دیرو با نیاز ا

 امروز جامعه طیالزم انجام شود. شرا یهایزیربرنامه

 رييتغ از یو حاک زنندیبازار مصرف را رقم م یهامؤلفه

 کننده درجهت مصرفمصرف کردینگرش و رو

در  دکنندگانيتول تيمسئول نی. اباشدیمحصوالت سالم م

که  است یو آن تعهد کندین مبرابر جامعه را صد افزو

 ییغذاديتول قیبه حفظ سالمت جامعه از طر دکنندهيتول

و  نیترمهم از یکیسالم،  هیاند. تغذسالم برعهده گرفته

 جسم و روان به سالمت یابيدست یهامؤلفه نیتریاساس

 به رانیا. باشدیم آرامش جامعه سالمت و تیدر نها و

ی بالقوه یهاتوان یدارا کيلحاظ توسعه کشت ارگان

وجود نيروی کار مناسب، وجود توان بالقوه در زمينه 

 یبرداربهره وجود نظامتوليد برخی محصوالت ارگانيک، 

(، افزایش 1434 و ناصریی )یعقوبی مالکخرده و یدهقان

 به مصرف محصوالت سالم وکنندگان تمایل مصرف

و  یسنت یدامدار و یکشاورز یهاو سامانهی بهداشت

باشد که در صورت ( می1434 )سنجابیبر مرتع یمبتن

های توان در سالها و رفع مشکالت میتوجه به این توان

  آتی شاهد رشد این نوع کشت در کشورمان باشيم.

با یک ميليون هکتار اراضی  غربیاستان آذربایجان

هزار  044تا  744 یقابل کشت و با اختصاص ساالنه

هکتار از این اراضی به کشت محصوالت باغی و زراعی 

به عنوان یکی از مناطق موثر و محوری همواره 

-. استان آذربایجانآیدکشاورزی کشور به حساب می

غربی بدليل قرارگرفتن در مسير ترانزیتی ایران به اروپا 

و همجواری با سه کشور ترکيه، عراق و آذربایجان به 

دار جهت توسعه و توليد ن یکی از مناطق مزیتعنوا

با اینکه شود. محسوب می محصوالت سالم و ارگانيک

 بیغرجانیدر استان آذربا ربازیاز د کيسابقه کشت ارگان

متاسفانه درحال حاضر آمار دقيقی معمول بوده است اما 

باشد. در حال حاضر در این خصوص موجود نمی

-گور، سيب، آلو و توتمحصوالتی همچون زعفران، ان

صورت ارگانيک در  فرنگی در سطح نسبتا محدودی به

 نوع اینحال حاضر  شود. دراین استان توليد می

 باشد،می مواجه بسياری موانع و مشکالت با کشاورزی

 و تببين عوامل بازدارنده بکارگيری شناسایی بنابراین

 این رفع جهت در باید و دارد اهميت ارگانيک کشاورزی

. دیاب توسعه ارگانيک کشاورزی تا برداشت گام مشکالت

 برخی به راستا، این در موضوع ضرورت به عنایت با لذا

 :شودمی اشاره زمينه این در شده انجام مطالعات

را با عنوان  یقي(، تحق1443و همکاران )ی گبایر

در انگلستان  کيارگان یکشاورز اندازهایتوسعه و چشم

در  کياز آن بود که بخش ارگان یحاک جیانجام دادند، نتا

ز موج ا نیاست و با بزرگتر ییانگلستان در حال شکوفا

 یدر حال حرکت است و تقاضا یکشاورز راتييتغ

مقاله به  نای. درحال رشد است هاکنندهمصرف

 ديرا به تول کيارگان هایکنندهديکه تول ییفاکتورها

اشاره دارد.  کندیثبت شده وادار م کيمحصوالت ارگان

ه توج نهيدولت در زم یکنون استيمقاله س نیسرانجام ا

بخش  نیا یرشد متوال یرا برا کيارگان یبه کشاورز

 تاسيس یطراح به توجه با مذاکره و دانسته کنندهمحدود

 یقي(، در تحق1441ساالزر ) .کندیم شنهاديرا پ ندهیآ

توسعه  یو اجتماع موسساتی موانع و هافرصت

 یکرده است. و یبررس نيپيليرا در ف کيارگان یکشاورز

به  تيکشاورزان با درآمد کم با موفق یگرفت، زمان جهينت

کنند که اطالعات  یحرکت م کيارگان یسمت کشاورز
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در  یکاف هایداشته باشند و آموزش نهيدر آن زم یکاف

 انناطمي هابه بازار و نهاده ن،يو همچن ننديبب نهيزم نیا

را با  یقي(، تحق1449) نياستولز و لمپک داشته باشند.

منطق و  ،کيارگان یکشاورز یبرا یعنوان خط مش

 یبر رو ديتأک قيتحق نیراهکارها، انجام دادند. در ا

 یراب یو رکود اقتصاد ییغذا تيامن ،ییآب و هوا راتييتغ

 جینتا نچنيبود و هم کيارگان یکشاورز استيتوسعه س

 کيارگان یاورزچالش کش نترینشان داد که مهم

 کننده،اهداف مصرف نيحفظ تعادل در تأم یدشوار

 کيارگان ديدر بخش تول یو خصوص یسازمان نفعانذی

را با  ایمقالهنيز  (1434) ییانگچویداگالس و  .باشدیم

 التایدر ا کيارگان یکشاورز رشیعنوان غلبه بر موانع پذ

نشان داد که در  قيتحق نیا جیمتحده انجام دادند که نتا

 برداریبهره کنندگانديدرصد تول 04از  شيحال حاضر ب

 نيدارند. همچن کيارگان ديعالقه به تول نیو کمتر یمعمول

 شیدرآمد و افزا شیآمده است که افزا قالهم نیدر ا

 کند. ليرا تسه کيارگان رشیپذ تواندیم ینهاد تیحما

ای با در مطالعه( 1449نژاد و رضوانفر ) یهاشم

از  کيموانع و مشکالت کشاورزی ارگان یبررسعنوان 

شهرستان  کيمحصوالت ارگان دکنندگانيتول دگاهید

روانسر استان کرمانشاه نشان دادند که در توسعه 

ون؛ نبود بازار همچ یموانع و مشکالت کيکشاورزی ارگان

و کمک کننده،  یتیهای حماها و ارگانمناسب، نبود نهاد

نوع  نیا دينبود استانداردهای مشخص برای تول

 نيز (1434کریمی و همکاران) محصوالت وجود دارد.

برد کشاورزی ارگانيک پژوهشی را با عنوان موانع پيش

از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی انجام 

دادند که روش انجام این تحقيق پيمایشی و از نوع 

های تحقيق نشان داد همبستگی بود و یافته –توصيفی 

که در بين سه عامل بازدارنده )موانع اقتصادی، شناختی 

و اطالعاتی، بينشی(، موانع اقتصادی در اولویت اول 

است. همچنين همبستگی مثبت و معنی داری بين موانع 

برد کشاورزی ارگانيک، در سطح اقتصادی و روند پيش

  یک درصد وجود دارد.

ای را با عنوان (، مطالعه1431زن و شيری ) پاپ

بررسی موانع و مشکالت توسعه کشاورزی ارگانيک به 

های تحقيق روش کيفی و مصاحبه انجام دادند. یافته

نشان داد که از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه موانع و 

مشکالتی مانند: مسائل زیرساختی ، مسائل اقتصادی ، 

ان، مسائل فنی و مدیریتی، ضعف دانش و آگاهی کشاورز

شی و نگرشی در راه توسعه مسائل حمایتی و موانع انگيز

(، تحقيقی 1430) کشاورزی ارگانيک وجود دارد. رضایی

بندی مشکالت کشت ارگانيک از دیدگاه را باعنوان اولویت

کشاورزان روستای حاج آرش در شهرستان زنجان 

ها، ری دادهانجام داد. این پژوهش به لحاظ شيوه گردآو

 پيمایشی بود. بر اساس نتایج –از نوع تحقيقات توصيفی 

تحقيق مشخص شد که مهمترین مشکالت کشت 

محصوالت ارگانيک از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه به 

ترتيب اهميت شامل چهار مورد: نبود بازاریابی مناسب 

محصوالت ارگانيک، پایين بودن سطح آگاهی و اطالعات 

ر خصوص کشاورزی ارگانيک، عدم حمایت کشاورزان د

دولت از کشت محصوالت ارگانيک و نبود سرمایه الزم 

(، 1430)یو جواد یعقوبی برای کشت ارگانيک بودند.

 از کيمحصوالت ارگان ديرا با عنوان موانع تول یپژوهش

استان زنجان انجام  یکارشناسان جهاد کشاورز دگاهید

و  یفيو به روش توص یشیماياز نوع پ قيتحق نای. ندداد

-نشان داد مهم قيتحق نیا هایافتهیانجام شد و  یليتحل

 تياهم بيبه ترت کيمحصوالت ارگان ديموانع تول نتری

نبود  ک،يمحصوالت ارگان ديتول نهیبودن هزشامل باال

 نيدر ب کيمحصوالت ارگان ديتول نهيدر زم یدانش کاف

فروش  یمشخص برا یکشاورزان، نبود بازارها

موثر در  غيو تبل یرسانو عدم اطالع کيمحصوالت ارگان

  بودند. کيو مصرف محصوالت ارگان ديتول نهيزم

را با عنوان  یا(، مطالعه1430) یعقوبیو  یزیعز

در  یکشاورز کيمحصوالت ارگان ديموانع تول ليتحل

نشان داد که در حوزه  قيتحق هایافتهیانجام دادند.  رانیا

بودن محصوالت  برنهیموارد هز نیترمهم یاقتصاد

 نانيبه کارگران، عدم اطم شتريب نهیپرداخت هز ک،يارگان
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 لیبه بازار مناسب بعد از تبد یدسترس وعملکرد  زانياز م

به عدم وجود  توانیم یرساختی. از موانع زباشندیم

 ک،يمحصوالت ارگان ديتول یمشخص برا یاستانداردها

 یبه کود آل یدسترس یو اقتصاد یکیزيف هایتیمحدود

 دانش نبود آفات، و هرزاشاره کرد. مشکالت کنترل علف

و مشکل نبود  کيگانمزرعه ار تیرمدی در اطالعات و

-یهستند که م یاز موانع یکار ماهر و وقت کاف یروين

گنجاند. سطح  یتیریو مد یآنها را در حوزه موانع فن توان

و فقدان  یکشاورزان از موانع شناخت نیيپا التيتحص

 یمال هایتیو محدود یرسم ريو غ یرسم هایآموزش

 نعاز جمله موا یاقتصاد دیدر هنگام بروز مشکالت شد

  بودند. یتیمهم حما

را با عنوان  ی(، پژوهش1430پالسوا و همکاران )

 یدر جمهور کيارگان یکشاورز یاز اجرا تیحما

 نیانجام دادند که در ا داریتوسعه پا نهيدر زم یاسلواک

 یابر آلیدهیا طیشرا یدارا یآمده است که اسلواک قيتحق

در  کيارگان یاست و کشاورز ینوع کشاورز نیا

 یش قابل توجهیوجود داشته و افزا یاسلواک

 یکشاورزان برا یاصل زهيداشته است. انگ3993درسال

 زهيانگ کيارگان یمتعارف به کشاورز یکشاورز لیتبد

 یبخش دولت تیقطعا حما زهيانگ جادیاست و عامل ا یمال

فروش محصوالت  شیاز کشاورزان به صورت افزا

 نیبه ا قيتحق نیدر ا باشد.می مشاوره بهتر ک،يارگان

 از دیمثل دولت با ایزانندهيرانگکه ب دنديرس جهينت

کند و فروش محصوالت  تیکشاورزان به طور قاطع حما

 نیاوره را بهبود دهد. بنابراو مش جیترو ستميس ک،يارگان

در  ینقش مهم کيارگان یکشاورز هاینهیهز نيتأم

 دارد. یاسلواک طیدر شرا ینوع از کشاورز نیتوسعه ا

 یواکاو( پژوهشی با عنوان 1437هاتفی و همکاران )

از  کيارگان یتوسعه کشاورز یهاتیموانع و محدود

. دادندی انجام وزارت جهاد کشاورز کارشناسان دگاهید

 یليحلو ت یفيو به روش توص یشیماياز نوع پ قيتحق نیا

 یلعام ليها با استفاده از تحلداده ليتحل جینتا .انجام شد

                                                           
2 Exploratory Factor Analysis 

 تیمانع و محدود چهار ییاز شناسا تیحکا ،یاکتشاف

 ،یساختار ینهاد یها تیشامل موانع و محدود یاصل

 ی داشت.تیو حما یدانش فن ،یآموزش یارتباط

 می موضوع ادبيات و شده ارائه مطالب به توجه با

 فراوان مزایای رغم علی که رسيد نتيجه این به توان

 با همواره آن توسعه و بکارگيری ارگانيک، کشاورزی

 این در و است بوده همراه متعددی مشکالت و موانع

 به کمک در مهمی نقش کشاورزی کارشناسان راستا

 توانند می مشکالت و موانع شناسایی و توسعه و ایجاد

 لتحلي هدف با حاضر تحقيق اساس، این بر باشند داشته

 کارشناسان دیدگاه از ارگانيک کشاورزی مشکالت

 طراحی غربی آذربایجان استان کشاورزی جهاد سازمان

 .گردید

   

 هامواد و روش

روش تحقيق مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و 

د بوپيمایشی  -آوری اطالعات توصيفیاز نظر نحوه جمع

که برای شناسائی مشکالت کشاورزی ارگانيک از تحليل 

مطالعه  جامعه آماری مورد .استفاده شد  1عاملی اکتشافی

در این پژوهش شامل تمامی کارشناسان ستادی سازمان 

-نفر( می 074غربی)جهاد کشاورزی استان آذربایجان

جدول کرجسی مورگان تعداد نمونه با استفاده از باشند. 

 گردآوری برای پژوهش این شد. در محاسبه 137

 استفاده با تحقيق پيشينه و نظری مبانی شامل اطالعات

 مراجعه مقاالت، و اسناد مرور ای،مطالعات کتابخانه از

-پایان بررسی دانشگاهی، و علمی مراکز هایکتابخانه به

 موضوع، با مرتبط هایکنفرانس و ها، سمينارهانامه

 استفاده پژوهشی و علمی مجالت و نشریات ها،دانشنامه

 محقق توسط پرسشنامه ميدانی، مطالعه انجام برای شد.

در این مطالعه  .گردید تنظيم و تهيه ادبيات مرور اساس بر

اعتبار محتوایی، با نظرخواهی از اساتيد و کارشناسان 

بندی نظرات آنها و انجام و پس از جمع انجام گرفت 

نسبت به تنظيم  اصالحات الزم بر روی پرسشنامه
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 آوردن بدست منظور بهنامه نهایی اقدام گردید.پرسش

 .شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی

 از یک هر برای شده محاسبه کرونباخ (، آلفای3جدول )

 دهش تنظيم ليکرت طيف قالب در که پرسشنامه هایبخش

 دهد.می نشان بودند را

                                            

 آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از بخش های پرسشنامه-1جدول  

 

 ها در این تحقيق از تکنيک تحليلبه منظور تحليل داده

 یهای اصلاکتشافی براساس روش تجزیه به مولفه عاملی

 برای است عمومی نام عاملی تحليل .شد گرفته بهره

 آن اصلی هدف که متغيره چند آماری هایروش از برخی

 همبستگی بررسی به روش این. هاستداده کردنخالصه

 نهایت در و پردازدمی متغيرها از زیادی تعداد درونی

 و کرده بندیدسته محدودی عمومی هایقالب در را هاآن

 در هک بوده وابستههم روشی عاملیتحليل. کندمی تبيين

 .گيرندمی قرار نظرمد همزمان طور به متغيرها کليه آن

 متغير یک عنوان به متغيرها از هریک تکنيک این در

 (.1446کالنتری ) گردندمی لحاظ وابسته

 از دارمعنی هایعامل تعداد تعيين برایدر این روش 

 انتخاب هاییعامل. شودمی استفاده ویژه مقادیر معيار

 ایبر باشد. بيشتر یک از هاآن ویژه مقدار که شوندمی

 هشيو ترینآسان به که حل راه ترینمطلوب آوردن بدست

 المعمو اوليه تحليل از حاصل هایعامل باشد، تفسير قابل

 را هاعامل چرخش هایروش. شوند می داده چرخش

 چرخش سه شامل) متعامد هایحلراه عنوان به توانمی

 شامل)متمایل و(  اکواماکس و  واریماکس کوارتيماکس،

 هومن) کرد بندی طبقه(  پروماکس و  ابليمين چرخش دو

1446.)  

 که آورند می فراهم هاییعامل متعامد هایروش      

 دهندمی اجازه متمایل هایروش و است یکدیگر از مستقل

 واریماکس روش. باشند همبسته چرخش از بعد هاعامل

 و کنندمی ساده را متغيرها کوارتيماکس روش و هاعامل

 و واریماکس هایروش از ترکيبی اکواماکس روش

 تعداد چون واریماکس روش در. است کوارتيماکس

-می کمينه دارد عامل یک در قوی بارهای که متغيرهایی

-هساد کوارتيماکس روش به نسبت هاعامل تفسير گردد،

 یبيشتر عموميت واریماکس روش دليل همين به. است تر

 بار که متغيرهایی. است ترفراوان آن کاربرد و داشته

 عاملی بارهای عنوان به باشند 1/4 از بزرگتر هاآن عاملی

 از ها،عامل دوران از پس. گردندمی استخراج دارمعنی

 مفهومی استنتاج به هاعامل به متغيرها انتساب طریق

 مجموعه از یک هر برای که معنی بدین. شود می پرداخته

 امع مفهومی اند،گرفته تعلق عامل یک بر که متغيرهایی

  (.1446 هومن) شوند می تفسير و شده تعيين

 

 نتایج وبحث

های حاصل از تحقيق در خصوص متغير جنسيت یافته   

 0/10درصد از پاسخگویان مرد و  0/63نشان داد که  

دهد که ميانگين درصد زن بودند. متغير سن نشان می

سال بوده است، و  00سن پاسخگویان در تحقيق حاضر 

سال بودند. در ارتباط با متغير  04تا  13اکثریت آنان بين 

درصد ليسانس،  6/01درصد دیپلم، 3/0ميزان تحصيالت 

درصد دارای مدرک دکتری 1/9ليسانس و درصد فوق03

 0/0بودند. در رابطه با زمينه فعاليت و پست سازمانی 

درصد در  0/39درصد پاسخگویان در بخش علوم دامی، 

درصد  10 درصد در امور اراضی،0/3زراعت و نباتات، 

درصد دفع 0/7درصد بخش فنی،  6در ترویج و آموزش، 

درصد  1/6بندی و درصد پهنه6/0شناسی، آفات و حشره

درصد 0/7درصد باغبانی،  1/1در بخش مکانيزاسيون، 

 آلفای کرونباخ تعداد گویه سوال

 03/4 6 کشاورزان توسط ارگانيک کشاورزی اصول بکارگيری وضعيت

 01/4 16 ارگانيک کشاورزی مشکالت
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درصد در مدیریت مشغول به فعاليت 0/3آب و خاک، 

سال بود که 37بودند. ميانگين سابقه کار پاسخگویان 

سال  14تا  13هم مربوط به فاصله بين  بيشترین فراوانی

 بود.

 

وضعيت بکارگيری اصول کشاورزی ارگانيک از دید 

 پاسخگویان در منطقه مورد مطالعه

برای سنجش وضعيت بکارگيری اصول کشاورزی 

(، 1ارگانيک از شش گویه در قالب طيف ليکرت)خيلی زیاد)

استفاده شد.  ((3( و خيلی کم)1(، کم)1(، متوسط)0زیاد)

های دهد که گویهشان مین (1) نتایج حاصل از جدول

 مزارع و ميزان و باغات در حيوانی ازکود استفاده ميزان

آفات به ترتيب  با مبارزه برای مقاوم هاینهال از استفاده

های بيشترین و گویه 14/4و  11/4با ضریب تغييرات 

استفاده از کنترل بيولوژیکی برای مبارزه با آفات و عدم 

ا هاستفاده از سموم شيميایی در مبارزه با آفات و بيماری

کمترین  اهميت  11/4و  01/4به ترتيب با ضریب تغييرات 

 را از دید پاسخگویان داشتند.  

 

 

 وضعيت بکارگيری اصول کشاورزی ارگانيک از دید کارشناسان-2 جدول

 رتبه ضریب تغييرات انحراف معيار ميانگين گویه

 3 11/4 94/4 16/1 مزارع باغات و در حيوانی ازکود استفاده ميزان

 1 14/4 93/4 91/1 های مقاوم برای مبارزه با آفاتميزان استفاده از نهال

 1 10/4 41/3 67/1 هاهای مبارزه با آفات در باغبکارگيری تله

 0 04/4 99/4 07/1 کاهش مصرف کودهای شيميایی

 1 01/4 46/3 1/1 استفاده از کنترل بيولوژیکی برای مبارزه با آفات

 6 11/4 11/3 10/1 هاعدم استفاده از سموم شيميایی در مبارزه با آفات و بيماری

 

 

دیدگاه  از ارگانيک محصوالت توليد بندی موانعرتبه

-آذربایجاناستان  جهاد کشاورزی ستادی کارشناسان

 غربي

بندی موانع درباره رتبه (1)براساس نتایج جدول 

توليد محصوالت ارگانيک از دیدگاه کارشناسان نشان 

 محصوالت مناسب بازاریابی داد که متغيرهای نبود

 محصوالت عملکرد ميزان از اطمينان ارگانيک، عدم

 هب بيشترنسبت نگهداری و مدیریت به ارگانيک، نياز

 و دهندهگواهی هایشرکت متداول، تمرکز یکشاورز

 هاآن به دسترسی عدم و بزرگ شهرهای در ایمشاوره

، 11/4، 13/4ها به ترتيب با ضریب تغييرات شهرستان در

بيشترین اولویت را به خود اختصاص  17/4 و 16/4

 دادند. 

 

 از ارگانيک محصوالت توليد تحليل عاملي موانع

استان  جهادکشاورزی دیدگاه کارشناسان ستادی

 غربيآذربایجان

گردآوری  هایداده بودن مناسب تعيين منظور به

محصوالت  توليد موانع عاملی تحليل زمينه در شده

 کشاورزی ستادی جهاد کارشناسان دیدگاه از ارگانيک

 بارتلت آماره وKMO  از ضریب  غربیاستان آذربایجان

 آمد دست به 004/4 برابر ضریب این مقدار .شد استفاده

 در موجود هایهمبستگی بودن مناسب نشان دهنده که

 دیگر سوی از. باشدمی عاملی تحليل برای هاداده بين

 عاملی تحليل برای هاداده بودنمناسب از برای اطمينان

 بارتلت آماره مقدار. شد استفاده نيز بارتلت از آزمون

لذا بود.  دار معنی یک درصد  سطح در که بود 497/1391

 بودند.  مناسب عاملی تحليل برای هاداده
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 از دید کارشناسان برحسب ضریب تغييرات ارگانيک محصوالت توليد موانع بندیرتبه -3جدول 

 

 

 

 
 

 متغير ميانگين معيار انحراف تغييرات ضریب رتبه

1 13./  بازاریابی نامناسب محصوالت ارگانيک 11/4 0/88 

2 11./  عدم اطمينان از ميزان عملکرد محصوالت ارگانيک 44/3 0/9 

3 16./  نياز به مدیریت و نگهداری بيشترنسبت به کشاورزان متداول 33/3 0/92 

4 17./ ها ای در شهرهای بزرگ و عدم دسترسی به آندهنده و مشاورههای گواهیتمرکز شرکت 44/3 0/98 

 هادر شهرستان

 خرید محصوالت ارگانيک توسط دالالن با قيمت پایين تر 22/3 1/03 /.17 3

3 17./  حمایت نکردن دولت ازکشت محصوالت ارگانيک 2/3 1/03 

3 17./  هزینه بربودن محصوالت ارگانيک 2/3 1/03 

3 17./  عدم وجود متولی واحد و مشخص برای تایيد محصوالت ارگانيک 22/3 1/04 

3 17./  های ارگانيک) کود، نهال و...(نهادهدر دسترس نبودن  44/3 1 

4 10./  های مالی درهنگام بروزمشکالت شدید اقتصادی بخصوص دوره گذر محدودیت 28/3 1/07 

4 10./  پایين بودن مهارت و دانش فنی برای توليدمحصوالت ارگانيک 34/3 0/99 

4 10./  کمبود سرمایه اوليه الزم برای کشت ارگانيک 81/3 1/05 

3 19./ آگاهی کم مصرف کنندگان از مزایای محصوالت ارگانيک و عدم  تمایل برای پرداخت  84/3 1/09 

 قيمت باالتر  

3 19./  کمبود کارشناسان مجرب و مسلط به فنون کشاورزی ارگانيک جهت راهنمایی و مشاوره 33/3 1/04 

3 19./  پرداخت دستمزد بيشتر به نيروی کار 33/3 1/04 

4 14./  ای جهت راهنمایی کشاورزان برای اخذ گواهی و برندسازی های مشاورهکمبود شرکت 44/3 1/04 

4 14./  کاهش توليد باکشت محصوالت ارگانيک 3/3 1/06 

8 13./  پایين بودن اطالعات کارشناسان کشاورزی در زمينه محصوالت ارگانيک 42/3 1/07 

8 13./  فقدان آموزش رسمی وغيررسمی 4/3 1/11 

2 16./  عالقگی کارشناسان نسبت به روش توليدمحصوالت ارگانيکبی 18/3 1/14 

4 10./ های هرز و فنون الزم برای کشت های نوین مبارزه با آفات و علفعدم آشنایی با روش 82/2 1/05 

/.10 4 ارگانيک  توليد محصوالت ارگانيک درباره ترویجیهایها و فعاليتدر برنامهکشاورزانعدم شرکت 81/2 1/03 

4 10./  های شيميایی در دسترس بودن وارزان بودن نهاده 12/3 1/19 

11 19./  های کشت ارگانيک در منطقهها و نمایشگاهميزان کم برگزاری همایش 41/2 0/95 

11 04./  های ارگانيک به کشاورزان منطقهعدم معرفی نهاده 8/2 1/07 

11 04./ دی آموزشی در رابطه با کشاورزی ها و فيلم وسیاستفاده ازنشریه و کتابچهعدم  33/2 1/02 

 ارگانيک
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 با همراه شده استخراج عوامل تعداد (0) جدول در

 واریانس و درصد درصد ها،آن یک از هر ویژه مقادیر

 بيانگر سهم ویژه مقدار. است آمده عوامل از یک هر کل

 مقدار هر چه و باشدمی متغيرها واریانس کل از عامل هر

 نآ تأثير بيشتر و اهميت دهنده نشان باشد بزرگتر آن

 در دهدمی نشان( 0) جدول که همانطور. است عامل

 13/10  حدود در اندتوانسته فوق پنج عامل  مجموع

 زا محصوالت ارگانيک توليد موانع واریانس کل درصد از

استان  کشاورزی ستادی جهاد کارشناسان دیدگاه

 نمایند.  تبيين غربی راآذربایجان

 هاکل عامل درصد و واریانس درصد ویژه، مقدار با همراه شده استخراج عوامل -4جدول 

 هادرصد از کل عامل درصد واریانس مقدار ویژه هاعامل

 130/11 161/37 701/0 عامل اول

 147/11 364/31 101/1 دومعامل 

 909/37 700/9 601/1 عامل سوم

 113/37 113/9 179/1 عامل چهارم

 411/34 061/1 071/3 عامل پنجم

 344 13/10 جمع کل

 

استفاده  ریماکساو روش از عاملی چرخش برای

به  مربوط که متغيرهایی چرخش، مرحله از بعد. گردید

 .گردندمی مشخص ستونی صورت به هستند، عامل هر

توليد  موانع نمایانگر متغيرهای پردازش از پس

ستادی جهاد  کارشناسان دیدگاه از  ارگانيک محصوالت

 عوامل گذاری نام به نسبت آذربایجان، استان کشاورزی

 (1)  جدول در. گردید اقدام عاملی تحليل از آمده به دست

 همراه عامل آن به مربوط متغيرهای و عوامل از هر یک

 است. شده آورده آنها پوشاننده هایگویه و عاملی با بار

 

 یافته دوران ماتریس از آمده بدست عاملي بار و عوامل از یک هر به مربوط متغيرهای -3جدول 

 بارعاملی متغيرها عامل

 عامل اول

 100/4 وغيررسمی رسمی آموزش فقدان

 130/4 گذر دوره به خصوص شدید اقتصادی بروزمشکالت درهنگام مالی هایمحدودیت

 661/4 ارگانيک محصوالت ازکشت دولت نکردن حمایت

 111/4 هاشهرستان در هاآن به دسترسی عدم و بزرگ شهرهای در ایمشاوره و دهندهگواهی هایشرکت تمرکز

 740/4 و...( نهال کود،) ارگانيک هاینهاده نبودن دسترس در

 716/4 ارگانيک تایيد محصوالت برای واحد و مشخص نبود متولی

 744/4   باالتر قيمت پرداخت برای تمایل  عدم و ارگانيک محصوالت مزایای از کنندگان مصرف آگاهی عدم

 139/4 تر پایين با قيمت دالالن توسط ارگانيک خرید محصوالت

 136/4 ارگانيک محصوالت عملکرد از ميزان اطمينان عدم

 611/4 ارگانيک محصوالت مناسب نبود بازاریابی

 133/4 ارگانيک محصوالت در زمينه کشاورزی کارشناسان اطالعات بودن پایين
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 یافته دوران ماتریس از آمده بدست عاملي بار و عوامل از یک هر به مربوط متغيرهای-3جدول ادامه 

 

 

درصد از  16/37 اول عامل (0)باتوجه به نتایج جدول 

 مقدار با و داده اختصاص خود به را تغييرات واریانس

ارگانيک  محصوالت توليد جهت در اصلی مانع 70/0ویژه 

های و متغير (1)توجه به نتایج جدول  باشد. همچنين بامی

وغيررسمی،  رسمی آموزش واقع شده از قبيل فقدان

 شدید مشکالت بروز هنگام در مالی هایمحدودیت

 دولت نکردن گذر، حمایت دوره بخصوص اقتصادی

-گواهی هایشرکت ارگانيک، تمرکز محصوالت ازکشت

 دسترسی عدم و بزرگ شهرهای در ایمشاوره و دهنده

حمایتی نام  ، عاملها این عاملشهرستان در هاآن به

 گرفت. 

-فعاليت و هابرنامه در کشاورزان عدم شرکتمتغيرهای 

ارگانيک، عدم  محصوالت توليد درباره ترویجی های

 آموزشی دیوسی فيلم و هاکتابچه و نشریه از استفاده

 هاینهاده ارگانيک، عدم معرفی کشاورزی با رابطه در

 نوین هایروش با منطقه، آشنایی کشاورزان به ارگانيک

 کشت برای الزم فنون هرز هایعلف و آفات با مبارزه

 هاینمایشگاه و هاهمایش برگزاری ارگانيک، ميزان کم

منطقه در عامل دوم بارگذاری شدند و  در ارگانيک کشت

درصد از تغييرات واریانس را به خود اختصاص  36/31

 ترویجی نام گرفت. -آموزشی ، عاملدادند. این عامل

 ارگانيک، پرداخت محصوالت بربودن متغيرهای هزینه 

 باکشت توليد کار، کاهش نيروی به بيشتر دستمزد

 کشت برای الزم اوليه سرمایه ارگانيک، نبود محصوالت

 70/9ارگانيک در عامل سوم بارگذاری شدند و حدود 

درصد از تغييرات واریانس را به خود اختصاص دادند. 

 اقتصادی نام گرفت.  ، عاملاین عامل

درصد از تغييرات واریانس و  11/9 عامل چهارم با تبيين

 برای فنی ودانش مهارت قرار گرفتن متغيرهای نداشتن

 ایمشاوره هایشرکت ارگانيک، کمبود توليدمحصوالت

 بارعاملی متغيرها عامل

 عامل دوم

 760/4 توليد محصوالت ارگانيک درباره ترویجیهایها و فعاليتدر برنامهکشاورزان شرکت

 011/4 دی آموزشی در رابطه با کشاورزی ارگانيکها و فيلم وسیاستفاده ازنشریه و کتابچه

 014/4 های ارگانيک به کشاورزان منطقهمعرفی نهاده

 040/4 های هرز فنون الزم برای کشت ارگانيکهای نوین مبارزه با آفات و علفآشنایی با روش

 710/4 های کشت ارگانيک در منطقهها و نمایشگاهميزان برگزاری همایش

 عامل سوم

 719/4 ارگانيک محصوالت بربودن هزینه

 716/4 کار نيروی به بيشتر دستمزد پرداخت

 0/716 ارگانيک محصوالت کشت با ودرآمد توليد کاهش

 0/595 ارگانيک کشت برای الزم اوليه سرمایه نبود

 عامل چهارم

 0/783 محصوالت ارگانيک دانش فنی برای توليد نداشتن مهارت و

 0/748 برندسازی و گواهی اخذ برای کشاورزان راهنمایی جهت ایمشاوره هایشرکت کمبود

 0/706 به کشاورزان متداول نياز به مدیریت و نگهداری بيشترنسبت

 0/607 کمبود کارشناسان مجرب و مسلط به فنون کشاورزی ارگانيک جهت راهنمایی و مشاوره

 پنجم عامل
 176/4 عالقگی کارشناسان نسبت به روش توليدمحصوالت ارگانيکبی

 661/4 های شيمياییارزان بودن نهاده در دسترس بودن و
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برندسازی،  و گواهی اخذ برای کشاورزان راهنمایی جهت

 کشاورزان به بيشترنسبت نگهداری و مدیریت به نياز

 فنون به مسلط و مجرب کارشناسان متداول، کمبود

مشاوره، مدیریتی  و راهنمایی جهت ارگانيک کشاورزی

 نام گرفت. 

 روش به نسبت کارشناسان عالقگیمتغيرهای بی

 ارزان و بودن دسترس ارگانيک، در توليدمحصوالت

شيميایی در عامل پنجم بارگذاری شدند  هاینهاده بودن

 انگيزشی نام گرفت.  ، عامللذا این عامل

 

 پيشنهادات و گيرینتيجه

 محصوالت توليد موانع براساس نتایج تحقيق،     

کشاورزی  ستادی جهاد دیدگاه کارشناسان از ارگانيک

غربی برحسب تحليل عاملی اکتشافی در استان آذربایجان

بندی شدند که عبارت بودند از: موانع پنج گروه تقسيم

ترویجی،  -انگيزشی، مدیریتی، اقتصادی، آموزشی

 حمایتی. 

 در تشویق و حمایت موثر موانع انگيزشی در رابطه با

 با مطابق ارگانيک، محصوالت و مصرف توليد زمينه

، غالمی و (1430)پژوهش یعقوبی و جوادی نتيجه

(  و موانع مدیریتی با نتيجه پژوهش 1431) همکاران

(، موانع اقتصادی با نتایج 1449) کریمی و همکاران

صندوقی و همکاران  (،1439) پژوهش پورجاوید و غنيان

(، موانع آموزشی 1449(، قربانی و همکاران )1439)

جشنی نيا و معصومیاضلف ترویجی  و حمایتی با نتایج

(، 1430) (، رضایی1433کریمی و همکاران )، (1431)

 ( همسو است. 1431زن و شيری )پاپ

های تحقيق پيشنهادهای زیر به با توجه به نتایج و یافته

کاهش موانع و مشکالت توسعه کشاورزی منظور 

 گردد.ارگانيک ارائه می

 جمعی هایرسانه از گيری بهره با دولت (3

 نسبت نشریات ترویجی و تلویزیون و رادیو مخصوصاً

 جدی ارگانيک اقدامات صورت به کشت انجام توسعه به

 کشاورزان و اطالع آگاهی نيز دیگر سوی دهد. از صورت

 کودهای و از سموم استفاده مخرب پيامدهای و آثار از

 و گروهی های انفرادی،رسانه طریق از باید شيميایی

 ارتقای زیرا داده شود، افزایش مرتب صورت به جمعی

 پيامدهای رفتارهایشان و اثرات از کشاورزان آگاهی

-محيط قبال سالمتی در آنها مسئوليت احساس موجب

 چرا. شودشهروندان می سالمتی آن از باالتر و زیست

 صورت و در هستند متعهدی هایانسان کشاورزان که

 آن تجدیدنظر در قطعاً رفتارهایشان، نتایج از کامل اطالع

 نمود. خواهند

 فروش محصوالت معتبر و خاص مراکز ایجاد (1

 فروش در زمينه بهتری و قوی نظارت باعث که ارگانيک

 با نيز مصرف کنندگان همچنين و شده محصوالت

مصرف  و تشخيص بيشتری در خاطر اطمينان

 خواهند داشت.  محصوالت

توليدکنندگان  از دولت جانبههمه هایحمایت (1

توليد  در ایمنطقه و ملی استانداردهای وجود ارگانيک،

ارگانيک،  محصوالت نمودن بيمه ارگانيک، محصوالت

و  ارگانيک محصوالت محلی بازارهای توسعه و ایجاد

محصوالت  صادرات برای جهانی بازارهای شناسایی

 و کافی نقل و حمل وسایل گذاشتن در اختيار ارگانيک،

افزایش  و ارگانيک محصوالت برای سردخانه به مجهز

 عرضه در مردمی هایتشکل و هاسازمان نقش

-سرمایه و دولت حمایت مستلزم که محصوالت ارگانيک

 محصوالت بازاریابی تحقيقات بخش کالن در گذاری

های است و باید در اولویت باشند ضروریمی ارگانيک

 ریزان و مدیران بخش کشاورزی قرار گيرد. برنامه

-تنویر افکار عمومی روستایيان از طریق راه (0

های انفرادی برای تعامل با اندازی و پيگيری آموزش

خبرگان، مروجين محلی و نيز با رهبران، معتمدان، 

سازی و مددکاران و نيروهای معين به منظور اعتماد

 توجيه و ترغيب آنان برای پذیرش کشاورزی ارگانيک. 

ارائه اطالعات مفيد و سودمند در خصوص  (1

های هرز، آفات و بيماریهایمدیریت و کنترل علف

 محصوالت کشاورزی، همچنين ارائه اطالعات در 
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خصوص وضعيت آب و هوا برای کشاورزان در قالب 

همراه کشاورزان های های کوتاه از طریق تلفنپيامک

برای آنها از سوی سازمان جهاد کشاورزی و سایر 

های تحقيقاتی مرتبط با کشاورزی نيز می تواند سازمان

 ای مد نظر قرار گيرد.به عنوان پيشنهاد ارزنده

ها یا کمک به استقرار و استمرار حضور دکه (6

های عرضه محصوالت سالم در بازارهای دائمی، بازارچه

 تواندهای توزیع و فروش میه در پایانههفتگی و ساالن

در توسعه بازاریابی محصوالت ارگانيک نقش موثری 

 بازارها توسعه طریق از باید همچنين داشته باشد. دولت

 مشارکت نهادهای با ارگانيک محصوالت هایو فروشگاه

 طریق تهيه از همچنين و هاشهرداری مانند ذیربط

 مانند مدارس، عمومی نهادهای برای ارگانيک محصوالت

 ارتقای مصرف و بهبود به هابيمارستان ها،دانشگاه

 نماید.  کمک ارگانيک محصوالت داخلی

 ارائه با باید کشاورزی بخش ریزانبرنامه (7

 و نظارتی مراکز ایجاد در تسهيل زمينه در راهکارهایی

محصوالت  صادرات و امر توليد صدور گواهی

 در پيشـرو کشـاورزان از حمایـت ارگانيـک، کشاورزی

 هایانجـام فعاليت و رسـانیاطـالع ارگانيـک، کشـت

 در موجـود هـایظرفيـت از اسـتفاده بـرای ترویجی

 مصرف از تحقيقـات کشاورزی دهـیجهـت کشـور،

 و آلـی کودهـای مصـرف بـه شيميایی کودهای

 در ارگانيک بـه کشاورزی ویـژه توجـه بيولوژیـک،

 و کشـاورزی تحقيقـات راهبـردی هایبرنامه تدوین

 محصوالت برای مجزا و گـذاری مناسبقيمـت نظـام

 نظـام ایـن اعـتالی و توسـعه برای را زمينه ارگانيک،

 . نمایند فراهم را کشـاورزی پایدار

 فرستادن برای مجازی هایکانال از استفاده (0

 راهی کنندگانمصرف و کاربران به منظم هایخبرنامه

 هاینمایشگاه و مراسمات از اطالعاتی تا است مناسب

 مربوطه، علمی مقاالت سالمتی، مشکالت جرا، درحال

 کاربران اختيار در...  و ارگانيک توليد جذاب هایشيوه

 .شود گذاشته

های آموزش ضمن خدمت، گسترش برنامه (9

برگزاری سمينارهای علمی و قراردادن بازدیدهای علمی 

کاری مروجان برای افزایش دانش و های در برنامه

های کشاورزی ارگانيک در ی مولفهمهارت آنها درباره

 گردد. سطوح مختلف پيشنهاد می

شود از بروشورهای تبليغاتی برای پيشنهاد می  (34

کنندگان با محصوالت ارگانيک و آشنایی بيشتر مصرف

 ودنبگران به توجه تغيير نگرش آنان استفاده شود. لذا با

 در یتبليغات استفاده از بروشورهای تلویزیونی، يغاتتبل

 آنها در و گردد چاپ برگه دو تا یک در وسيع حجم

 ،(ایران ارگانيک انجمن) هاسازمان از اطالعاتی

 اجرا درحال ویژه هایفعاليت اوقات گاهی و محصوالت

 پربيننده مراکز در توانمی همچنين شود، پخش و ارائه

 .نمود استفاده تبليغاتی بنرهای از شهرها

 ارگانيک غذاهای طبخ با هاییرستوران تأسيس  (33

 به هارستوران منوی در ارگانيک غذای نوع دو وجود یا

 شود. پيشنهاد می ترویجی قوی روش یک عنوان

نقش دولت در توليد وگسترش محصوالت   (31

ای برخوردار است، چرا که این ارگانيک از اهميت ویژه

توجه دولت نياز دارد، بنابراین پرداخت نوع کشاورزی به 

ر تواند دیارانه به توليدکنندگان محصوالت ارگانيک می

 توسعه این محصوالت مثمرثمر واقع شود. 
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