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چکيده
اهداف :پژوهش حاضر با هدف تحليل مشکالت کشاورزی ارگانيک از دیدگاه کارشناسان ستادی سازمان جهاد کشاورزی
استان آذربایجان غربی انجام گردید.
مواد و روشها :این مطالعه از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه جمعآوری اطالعات توصيفی _ پيمایشی بود .جامعه
آماری  074نفر از کارشناسان ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بودند .تعداد نمونه با استفاده از
جدول کرجسی مورگان  137نفر محاسبه شد که با استفاده از نمونه گيری تصادفی ساده انتخاب شدند .به منظور تحليل
دادهها در این تحقيق از تکنيک تحليل عاملی اکتشافی بر اساس روش تجزیه به مولفههای اصلی بهره گرفته شد .به منظور
تعيين مناسب بودن دادههای گردآوری شده در زمينه تحليل عاملی از ضریب  KMOو آماره بارتلت استفاده و مقدار
ضریب  4/004 ،KMOبدست آمد که نشان دهنده مناسب بودن همبستگیهای موجود در بين دادهها برای تحليل عاملی
میباشد و برای اطمينان از مناسب بودن دادهها برای تحليل عاملی از آزمون بارتلت نيز استفاده گردید .مقدار آماره بارتلت
 1391/497بود که در سطح یک درصد معنیدار بود .لذا دادهها برای تحليل عاملی مناسب بودند.
یافتهها :رتبهبندی موانع توليد محصوالت ارگانيک از دیدگاه کارشناسان نشان داد که متغيرهای نبود بازاریابی مناسب
محصوالت ارگانيک ،عدم اطمينان از ميزان عملکرد محصوالت ارگانيک ،نياز به مدیریت و نگهداری بيشترنسبت به
کشاورزی متداول ،تمرکز شرکتهای گواهیدهنده و مشاورهای در شهرهای بزرگ و عدم دسترسی به آنها در شهرستان-
ها مهمترین موانع بودند
نتيجهگيری :نتایج حاصل از تحقيق نشان داد که موانع توليد محصوالت ارگانيک از دیدگاه کارشناسان ستادی جهاد
کشاورزی استان آذربایجان غربی برحسب تحليل عاملی اکتشافی در پنج گروه تقسيم بندی شدند که عبارتند از :موانع
انگيزشی ،مدیریتی ،اقتصادی ،آموزشی – ترویجی ،حمایتی .این عوامل  10/13درصد از کل واریانس موانع توليد کشت
محصوالت ارگانيک را تبيين کردند.
واژههای کليدی :آذربایجان غربی،ارگانيک ،تحليل عاملی اکتشافی ،سازمان جهاد کشاورزی ،کشاورزی پایدار
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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 descriptivesurvey 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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نگرشی به حفظ محيطزیست و ارتباطات اکولوژیک

مقدمه
یکی از مهمترین نيازهای فيزیولوژیکی انسان ،نياز به

طبيعت می باشد (راستی و همکاران .)1433

غذاست .بسياری از تحقيقات نشان دادهاند که سيستم

آنچه که امروز تحت عنوان کشاورزی ارگانيک به

کشاورزی متداول با کاربرد بیرویهی نهادههای

عنوان زمينه ای نو در کشاورزی مطرح شده ،سابقه ای

شيميایی ،منابع طبيعی را دچار تحليل کرده (آجودانی و

بسيار طوالنی دارد و از بدو شروع فعاليتهای

مهدیزاده  )1434و خسارات جبرانناپذیری را بر

کشاورزی ،هميشه همگام و همراه انسان بوده است.

سالمتی انسانها وارد میسازند .در سالهای اخير،

کشاورزی تلفيقی ،غيرمتمرکز و عاری از مواد شيميایی

نگرانیهایی در سطح جهانی دربارهی عواقب و اثرات

توسط نورث برون در سال  3904مطرح شد .وی اولين

جانبی برخی از فعاليتهای کشاورزی به محيط زیست و

کسی بود که لفظ کشاورزی ارگانيک را به کار برد و این

جامعه ابرازشده (سليمانی  )1440و نظامهای کشاورزی

نوع کشاورزی را به عرصه علم معرفی نمود (ميردامادی

مدرن مورد انتقاد قرار گرفتهاند و یک اجماع جهانی در

و خادمی  .)1440کشاورزی ارگانيک درکل جهان از

حمایت از محيط زیست طبيعی به وجود آمده تا نوعی

سالهای  3904توجه گروهی از سياستگذاران،

کشاورزی را توسعه دهد که بتواند ضمن افزایش بهره-

مصرفکنندگان ،طرفداران محيط زیست ،نهادهای دولتی

وری ،کمترین آسيب را به محيط زیست وارد سازد

و کشاورزان را به خود معطوف کرده است .در راستای

مجموعه این عوامل سبب گردید تا حفظ محيط زیست و

تهيه دستورالعمل استانداردها و روشهای اجرایی در

امنيت و بهداشت غذایی به یکی از چالشهای بشر در

سال  3971هسته اوليه یک فدراسيون بينالمللی تحت

عصر حاضر تبدیل شود و جوامع بينالمللی در پی یافتن

عنوان فدراسيون بينالمللی جنبشهای کشاورزی

راهبردهای مناسبی برای حل این معضالت و دستيابی به

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

نظامهای کشاورزی پایدار باشند .ازاین رو ،بشر با ارائه-

آفریقای جنوبی ،آمریکا و فرانسه پایه گذاری شد که تا

ی تدابيری مانند کشاورزی ارگانيک ،سعی در جلوگيری

سال  304 ، 1434کشور دنيا عضو این فدراسيون بودند

از این روند فاجعه آميز نمود(رجبی و همکاران .)1431

که کشور ما نيز در سالهای اخير عضو این فدراسيون

کشاورزی ارگانيک یکی از مفاهيم کشاورزی پایدار،

شده است .کشاورزی ارگانيک در ایران از برخی

بخصوص با توجه به کاهش نهادههای خارجی و به

دانشگاهها و سخنرانیها شروع و آموزش داده شد .در

عنوان یک تالش برای ایجاد تعادل محيطی بيشتر است

سال  1446ميالدی انجمن علمی ارگانيک ایران با تمرکز

(درویشی و همکاران  .)1430با بکارگيری کشاورزی

بر فروش ،بازار و مبادله تأسيس شد و اولين محصول

ارگانيک و توليد محصوالت ارگانيک میتوان از مواهب

ارگانيک در ایران در سال  3170ميالدی ارکيده و رز

غذای سالم بهره برد عالوه بر اینکه این محصوالت از

توليد شده در استان کرمان بود.

ارزش غذایی باالتری برخوردار هستند (بدلزاده و کوهی

ایران از نظر حجم فرسایش و تخریب زمينهای

دهکردی  .)1430از این رو پرداختن به این نوع کشاورزی

حاصلخيز و منابع طبيعی بعد از استراليا ،مقام دوم جهان

روشی اصولی و مناسب برای رسيدن به توليد

را دارد بطوریکه یکی از دالیل عمده تخریب و فرسایش

محصوالت غذایی سالم و عاری از سم و کود میباشد

معادل  11ميليون تن خاک در سال ،مصرف بیرویه

که در نهایت هدف آن تأمين سالمت مصرفکننده با

کودها و آفتکشهای شيميایی در بخش کشاورزی می-
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باشد(رضوی و سجادی  .)1431از طرفی رشد بيماری-

همواره به عنوان یکی از مناطق موثر و محوری

های صعبالعالج بهویژه سرطان در کشور علتهای

کشاورزی کشور به حساب میآید .استان آذربایجان-

فراوانی دارد که یکی از این علتها نبود محصوالت سالم

غربی بدليل قرارگرفتن در مسير ترانزیتی ایران به اروپا

است .اعتمادبخشی و تضمين سالمت محصوالت و

و همجواری با سه کشور ترکيه ،عراق و آذربایجان به

فرآوردههای غذایی مورد مصرف جامعه از مهمترین

عنوان یکی از مناطق مزیتدار جهت توسعه و توليد

شاخصهای ارتقای بهداشت اجتماعی است چراکه

محصوالت سالم و ارگانيک محسوب میشود .با اینکه

افزایش مصرف کود و آفتکشهای شيميایی در توليد

سابقه کشت ارگانيک از دیرباز در استان آذربایجانغربی

محصوالت کشاورزی ،زوال باروری خاک ،تهدید سالمت

معمول بوده است اما متاسفانه درحال حاضر آمار دقيقی

و آلودگی هوا ،آب وغذا نيز نگرانیهای روزافزونی

در این خصوص موجود نمیباشد .در حال حاضر

درباره محيط زیست جهانی درپی داشته است.

محصوالتی همچون زعفران ،انگور ،سيب ،آلو و توت-

توسعه محصوالت ارگانيک و سالم یک موضوع ملی

فرنگی در سطح نسبتا محدودی به صورت ارگانيک در

و فراگير است و با سالمت تمام افراد کشور مرتبط است،

این استان توليد میشود .در حال حاضر این نوع

از این رو باید برای توسعه این بخشها تمام اقدامات و

کشاورزی با موانع و مشکالت بسياری مواجه میباشد،

برنامهریزیهای الزم انجام شود .شرایط امروز جامعه

بنابراین شناسایی و تببين عوامل بازدارنده بکارگيری

مؤلفههای بازار مصرف را رقم میزنند و حاکی از تغيير

کشاورزی ارگانيک اهميت دارد و باید در جهت رفع این

نگرش و رویکرد مصرفکننده درجهت مصرف

مشکالت گام برداشت تا کشاورزی ارگانيک توسعه یابد.

محصوالت سالم میباشد .این مسئوليت توليدکنندگان در

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

برابر جامعه را صد افزون میکند و آن تعهدی است که

مطالعات انجام شده در این زمينه اشاره میشود:

توليدکننده به حفظ سالمت جامعه از طریق توليدغذایی

ریگبای و همکاران ( ،)1443تحقيقی را با عنوان

سالم برعهده گرفتهاند .تغذیه سالم ،یکی از مهمترین و

توسعه و چشماندازهای کشاورزی ارگانيک در انگلستان

اساسیترین مؤلفههای دستيابی به سالمت جسم و روان

انجام دادند ،نتایج حاکی از آن بود که بخش ارگانيک در

و در نهایت سالمت و آرامش جامعه میباشد .ایران به

انگلستان در حال شکوفایی است و با بزرگترین موج از

لحاظ توسعه کشت ارگانيک دارای توانهای بالقوهی

تغييرات کشاورزی در حال حرکت است و تقاضای

وجود نيروی کار مناسب ،وجود توان بالقوه در زمينه

مصرفکنندهها درحال رشد است .این مقاله به

توليد برخی محصوالت ارگانيک ،وجود نظام بهرهبرداری

فاکتورهایی که توليدکنندههای ارگانيک را به توليد

دهقانی و خردهمالکی (یعقوبی و ناصری  ،)1434افزایش

محصوالت ارگانيک ثبت شده وادار میکند اشاره دارد.

تمایل مصرفکنندگان به مصرف محصوالت سالم و

سرانجام این مقاله سياست کنونی دولت در زمينه توجه

بهداشتی و سامانههای کشاورزی و دامداری سنتی و

به کشاورزی ارگانيک را برای رشد متوالی این بخش

مبتنی بر مرتع(سنجابی  )1434میباشد که در صورت

محدودکننده دانسته و مذاکره با توجه به طراحی سياست

توجه به این توانها و رفع مشکالت میتوان در سالهای

آینده را پيشنهاد میکند .ساالزر ( ،)1441در تحقيقی

آتی شاهد رشد این نوع کشت در کشورمان باشيم.

فرصتها و موانع موسساتی و اجتماعی توسعه

استان آذربایجانغربی با یک ميليون هکتار اراضی

کشاورزی ارگانيک را در فيليپين بررسی کرده است .وی

قابل کشت و با اختصاص ساالنهی  744تا  044هزار

نتيجه گرفت ،زمانی کشاورزان با درآمد کم با موفقيت به

هکتار از این اراضی به کشت محصوالت باغی و زراعی

سمت کشاورزی ارگانيک حرکت می کنند که اطالعات
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کافی در آن زمينه داشته باشند و آموزشهای کافی در

پاپ زن و شيری ( ،)1431مطالعهای را با عنوان

این زمينه ببينند و همچنين ،به بازار و نهادهها اطمينان

بررسی موانع و مشکالت توسعه کشاورزی ارگانيک به

داشته باشند .استولز و لمپکين ( ،)1449تحقيقی را با

روش کيفی و مصاحبه انجام دادند .یافتههای تحقيق

عنوان خط مشی برای کشاورزی ارگانيک ،منطق و

نشان داد که از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه موانع و

راهکارها ،انجام دادند .در این تحقيق تأکيد بر روی

مشکالتی مانند :مسائل زیرساختی  ،مسائل اقتصادی ،

تغييرات آب و هوایی ،امنيت غذایی و رکود اقتصادی برای

ضعف دانش و آگاهی کشاورزان ،مسائل فنی و مدیریتی،

توسعه سياست کشاورزی ارگانيک بود و همچنين نتایج

مسائل حمایتی و موانع انگيزشی و نگرشی در راه توسعه

نشان داد که مهمترین چالش کشاورزی ارگانيک

کشاورزی ارگانيک وجود دارد .رضایی ( ،)1430تحقيقی

دشواری حفظ تعادل در تأمين اهداف مصرفکننده،

را باعنوان اولویتبندی مشکالت کشت ارگانيک از دیدگاه

ذینفعان سازمانی و خصوصی در بخش توليد ارگانيک

کشاورزان روستای حاج آرش در شهرستان زنجان

میباشد .داگالس و یانگچویی ( )1434نيز مقالهای را با

انجام داد .این پژوهش به لحاظ شيوه گردآوری دادهها،

عنوان غلبه بر موانع پذیرش کشاورزی ارگانيک در ایاالت

از نوع تحقيقات توصيفی – پيمایشی بود .بر اساس نتایج

متحده انجام دادند که نتایج این تحقيق نشان داد که در

تحقيق مشخص شد که مهمترین مشکالت کشت

حال حاضر بيش از  04درصد توليدکنندگان بهرهبرداری

محصوالت ارگانيک از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه به

معمولی و کمترین عالقه به توليد ارگانيک دارند .همچنين

ترتيب اهميت شامل چهار مورد :نبود بازاریابی مناسب

در این مقاله آمده است که افزایش درآمد و افزایش

محصوالت ارگانيک ،پایين بودن سطح آگاهی و اطالعات

حمایت نهادی میتواند پذیرش ارگانيک را تسهيل کند.

کشاورزان در خصوص کشاورزی ارگانيک ،عدم حمایت

هاشمی نژاد و رضوانفر ( )1449در مطالعهای با

دولت از کشت محصوالت ارگانيک و نبود سرمایه الزم

عنوان بررسی موانع و مشکالت کشاورزی ارگانيک از

برای کشت ارگانيک بودند .یعقوبی و جوادی(،)1430

دیدگاه توليدکنندگان محصوالت ارگانيک شهرستان

پژوهشی را با عنوان موانع توليد محصوالت ارگانيک از

روانسر استان کرمانشاه نشان دادند که در توسعه

دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان زنجان انجام

کشاورزی ارگانيک موانع و مشکالتی همچون؛ نبود بازار

دادند .این تحقيق از نوع پيمایشی و به روش توصيفی و

مناسب ،نبود نهادها و ارگانهای حمایتی و کمک کننده،

تحليلی انجام شد و یافتههای این تحقيق نشان داد مهم-

نبود استانداردهای مشخص برای توليد این نوع

ترین موانع توليد محصوالت ارگانيک به ترتيب اهميت

محصوالت وجود دارد .کریمی و همکاران( )1434نيز

شامل باالبودن هزینه توليد محصوالت ارگانيک ،نبود

پژوهشی را با عنوان موانع پيشبرد کشاورزی ارگانيک

دانش کافی در زمينه توليد محصوالت ارگانيک در بين

از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی انجام

کشاورزان ،نبود بازارهای مشخص برای فروش

دادند که روش انجام این تحقيق پيمایشی و از نوع

محصوالت ارگانيک و عدم اطالعرسانی و تبليغ موثر در

توصيفی – همبستگی بود و یافتههای تحقيق نشان داد

زمينه توليد و مصرف محصوالت ارگانيک بودند.

که در بين سه عامل بازدارنده (موانع اقتصادی ،شناختی

عزیزی و یعقوبی ( ،)1430مطالعهای را با عنوان

و اطالعاتی ،بينشی) ،موانع اقتصادی در اولویت اول

تحليل موانع توليد محصوالت ارگانيک کشاورزی در

است .همچنين همبستگی مثبت و معنی داری بين موانع

ایران انجام دادند .یافتههای تحقيق نشان داد که در حوزه

اقتصادی و روند پيشبرد کشاورزی ارگانيک ،در سطح

اقتصادی مهمترین موارد هزینهبر بودن محصوالت

یک درصد وجود دارد.

ارگانيک ،پرداخت هزینه بيشتر به کارگران ،عدم اطمينان
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از ميزان عملکرد و دسترسی به بازار مناسب بعد از تبدیل

اکتشافی ،حکایت از شناسایی چهار مانع و محدودیت

میباشند .از موانع زیرساختی میتوان به عدم وجود

اصلی شامل موانع و محدودیت های نهادی ساختاری،

استانداردهای مشخص برای توليد محصوالت ارگانيک،

ارتباطی آموزشی ،دانش فنی و حمایتی داشت.

محدودیتهای فيزیکی و اقتصادی دسترسی به کود آلی

با توجه به مطالب ارائه شده و ادبيات موضوع می

اشاره کرد .مشکالت کنترل علفهرز و آفات ،نبود دانش

توان به این نتيجه رسيد که علی رغم مزایای فراوان

و اطالعات در مدیریت مزرعه ارگانيک و مشکل نبود

کشاورزی ارگانيک ،بکارگيری و توسعه آن همواره با

نيروی کار ماهر و وقت کافی از موانعی هستند که می-

موانع و مشکالت متعددی همراه بوده است و در این

توان آنها را در حوزه موانع فنی و مدیریتی گنجاند .سطح

راستا کارشناسان کشاورزی نقش مهمی در کمک به

تحصيالت پایين کشاورزان از موانع شناختی و فقدان

ایجاد و توسعه و شناسایی موانع و مشکالت می توانند

آموزشهای رسمی و غير رسمی و محدودیتهای مالی

داشته باشند بر این اساس ،تحقيق حاضر با هدف تحليل

در هنگام بروز مشکالت شدید اقتصادی از جمله موانع

مشکالت کشاورزی ارگانيک از دیدگاه کارشناسان

مهم حمایتی بودند.

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی طراحی

پالسوا و همکاران ( ،)1430پژوهشی را با عنوان

گردید.

حمایت از اجرای کشاورزی ارگانيک در جمهوری
اسلواکی در زمينه توسعه پایدار انجام دادند که در این

مواد و روشها

تحقيق آمده است که اسلواکی دارای شرایط ایدهآلی برای

روش تحقيق مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و

این نوع کشاورزی است و کشاورزی ارگانيک در

از نظر نحوه جمعآوری اطالعات توصيفی -پيمایشی بود

اسلواکی وجود داشته و افزایش قابل توجهی

که برای شناسائی مشکالت کشاورزی ارگانيک از تحليل

درسال3993داشته است .انگيزه اصلی کشاورزان برای

عاملی اکتشافی 1استفاده شد .جامعه آماری مورد مطالعه

تبدیل کشاورزی متعارف به کشاورزی ارگانيک انگيزه

در این پژوهش شامل تمامی کارشناسان ستادی سازمان

مالی است و عامل ایجاد انگيزه قطعا حمایت بخش دولتی

جهاد کشاورزی استان آذربایجانغربی( 074نفر) می-

از کشاورزان به صورت افزایش فروش محصوالت

باشند .تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان

ارگانيک ،مشاوره بهتر میباشد .در این تحقيق به این

 137محاسبه شد .در این پژوهش برای گردآوری

نتيجه رسيدند که برانگيزانندهای مثل دولت باید از

اطالعات شامل مبانی نظری و پيشينه تحقيق با استفاده

کشاورزان به طور قاطع حمایت کند و فروش محصوالت

از مطالعات کتابخانهای ،مرور اسناد و مقاالت ،مراجعه

ارگانيک ،سيستم ترویج و مشاوره را بهبود دهد .بنابراین

به کتابخانههای مراکز علمی و دانشگاهی ،بررسی پایان-

تأمين هزینههای کشاورزی ارگانيک نقش مهمی در

نامهها ،سمينارها و کنفرانسهای مرتبط با موضوع،

توسعه این نوع از کشاورزی در شرایط اسلواکی دارد.

دانشنامهها ،نشریات و مجالت علمی و پژوهشی استفاده

هاتفی و همکاران ( )1437پژوهشی با عنوان واکاوی

شد .برای انجام مطالعه ميدانی ،پرسشنامه توسط محقق

موانع و محدودیتهای توسعه کشاورزی ارگانيک از

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

دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی انجام دادند.

اعتبار محتوایی ،با نظرخواهی از اساتيد و کارشناسان

این تحقيق از نوع پيمایشی و به روش توصيفی و تحليلی

انجام گرفت و پس از جمع بندی نظرات آنها و انجام

انجام شد .نتایج تحليل دادهها با استفاده از تحليل عاملی

اصالحات الزم بر روی پرسشنامه نسبت به تنظيم

Exploratory Factor Analysis

2
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پرسشنامه نهایی اقدام گردید.به منظور بدست آوردن

بخشهای پرسشنامه که در قالب طيف ليکرت تنظيم شده

پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

بودند را نشان میدهد.

جدول ( ،)3آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از
جدول -1آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از بخش های پرسشنامه
سوال

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

وضعيت بکارگيری اصول کشاورزی ارگانيک توسط کشاورزان

6

4/03

مشکالت کشاورزی ارگانيک

16

4/01

به منظور تحليل دادهها در این تحقيق از تکنيک تحليل

کوارتيماکس است .در روش واریماکس چون تعداد

عاملی اکتشافی براساس روش تجزیه به مولفههای اصلی

متغيرهایی که بارهای قوی در یک عامل دارد کمينه می-

بهره گرفته شد .تحليل عاملی نام عمومی است برای

گردد ،تفسير عاملها نسبت به روش کوارتيماکس ساده-

برخی از روشهای آماری چند متغيره که هدف اصلی آن

تر است .به همين دليل روش واریماکس عموميت بيشتری

خالصهکردن دادههاست .این روش به بررسی همبستگی

داشته و کاربرد آن فراوانتر است .متغيرهایی که بار

درونی تعداد زیادی از متغيرها میپردازد و در نهایت

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

آنها را در قالبهای عمومی محدودی دستهبندی کرده و

معنیدار استخراج میگردند .پس از دوران عاملها ،از

تبيين میکند .تحليلعاملی روشی هموابسته بوده که در

طریق انتساب متغيرها به عاملها به استنتاج مفهومی

آن کليه متغيرها به طور همزمان مدنظر قرار میگيرند.

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

در این تکنيک هریک از متغيرها به عنوان یک متغير

متغيرهایی که بر یک عامل تعلق گرفتهاند ،مفهومی عام

وابسته لحاظ میگردند (کالنتری .)1446

تعيين شده و تفسير می شوند (هومن .)1446

در این روش برای تعيين تعداد عاملهای معنیدار از
معيار مقادیر ویژه استفاده میشود .عاملهایی انتخاب

نتایج وبحث

میشوند که مقدار ویژه آنها از یک بيشتر باشد .برای

یافتههای حاصل از تحقيق در خصوص متغير جنسيت

بدست آوردن مطلوبترین راه حل که به آسانترین شيوه

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

قابل تفسير باشد ،عاملهای حاصل از تحليل اوليه معموال

درصد زن بودند .متغير سن نشان میدهد که ميانگين

چرخش داده می شوند .روشهای چرخش عاملها را

سن پاسخگویان در تحقيق حاضر  00سال بوده است ،و

میتوان به عنوان راهحلهای متعامد (شامل سه چرخش

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

کوارتيماکس ،واریماکس و اکواماکس ) و متمایل(شامل

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

دو چرخش ابليمين و پروماکس ) طبقه بندی کرد (هومن

03درصد فوقليسانس و 9/1درصد دارای مدرک دکتری

.)1446

بودند .در رابطه با زمينه فعاليت و پست سازمانی 0/0
روشهای متعامد عاملهایی فراهم می آورند که

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

مستقل از یکدیگر است و روشهای متمایل اجازه میدهند

زراعت و نباتات3/0 ،درصد در امور اراضی 10 ،درصد

عاملها بعد از چرخش همبسته باشند .روش واریماکس

در ترویج و آموزش 6 ،درصد بخش فنی7/0 ،درصد دفع

عاملها و روش کوارتيماکس متغيرها را ساده میکنند و

آفات و حشرهشناسی0/6 ،درصد پهنهبندی و  6/1درصد

روش اکواماکس ترکيبی از روشهای واریماکس و

در بخش مکانيزاسيون 1/1 ،درصد باغبانی7/0 ،درصد
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آب و خاک3/0 ،درصد در مدیریت مشغول به فعاليت

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

بودند .ميانگين سابقه کار پاسخگویان 37سال بود که

نتایج حاصل از جدول ( )1نشان میدهد که گویههای

بيشترین فراوانی هم مربوط به فاصله بين  13تا  14سال

ميزان استفاده ازکود حيوانی در باغات و مزارع و ميزان

بود.

استفاده از نهالهای مقاوم برای مبارزه با آفات به ترتيب
با ضریب تغييرات  4/11و  4/14بيشترین و گویههای

وضعيت بکارگيری اصول کشاورزی ارگانيک از دید

استفاده از کنترل بيولوژیکی برای مبارزه با آفات و عدم

پاسخگویان در منطقه مورد مطالعه

استفاده از سموم شيميایی در مبارزه با آفات و بيماریها

برای سنجش وضعيت بکارگيری اصول کشاورزی
ارگانيک از شش گویه در قالب طيف ليکرت(خيلی زیاد(،)1

به ترتيب با ضریب تغييرات  4/01و  4/11کمترین اهميت
را از دید پاسخگویان داشتند.

جدول -2وضعيت بکارگيری اصول کشاورزی ارگانيک از دید کارشناسان
ميانگين

انحراف معيار

ضریب تغييرات

رتبه

گویه
ميزان استفاده ازکود حيوانی در باغات و مزارع

1/16

4/94

4/11

3

ميزان استفاده از نهالهای مقاوم برای مبارزه با آفات

1/91

4/93

4/14

1

بکارگيری تلههای مبارزه با آفات در باغها

1/67

3/41

4/10

1

کاهش مصرف کودهای شيميایی

1/07

4/99

4/04

0

استفاده از کنترل بيولوژیکی برای مبارزه با آفات

1/1

3/46

4/01

1

عدم استفاده از سموم شيميایی در مبارزه با آفات و بيماریها

1/10

3/11

4/11

6

رتبهبندی موانع توليد محصوالت ارگانيک از دیدگاه

تحليل عاملي موانع توليد محصوالت ارگانيک از

کارشناسان ستادی جهاد کشاورزی استان آذربایجان-

دیدگاه کارشناسان ستادی جهادکشاورزی استان

غربي

آذربایجانغربي

براساس نتایج جدول ( )1درباره رتبهبندی موانع

به منظور تعيين مناسب بودن دادههای گردآوری

توليد محصوالت ارگانيک از دیدگاه کارشناسان نشان

شده در زمينه تحليل عاملی موانع توليد محصوالت

داد که متغيرهای نبود بازاریابی مناسب محصوالت

ارگانيک از دیدگاه کارشناسان ستادی جهاد کشاورزی

ارگانيک ،عدم اطمينان از ميزان عملکرد محصوالت

استان آذربایجانغربی از ضریب  KMOو آماره بارتلت

ارگانيک ،نياز به مدیریت و نگهداری بيشترنسبت به

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

کشاورزی متداول ،تمرکز شرکتهای گواهیدهنده و

که نشان دهنده مناسب بودن همبستگیهای موجود در

مشاورهای در شهرهای بزرگ و عدم دسترسی به آنها

بين دادهها برای تحليل عاملی میباشد .از سوی دیگر

در شهرستانها به ترتيب با ضریب تغييرات ،4/11 ،4/13

برای اطمينان از مناسببودن دادهها برای تحليل عاملی

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

از آزمون بارتلت نيز استفاده شد .مقدار آماره بارتلت

دادند.

 1391/497بود که در سطح یک درصد معنی دار بود .لذا
دادهها برای تحليل عاملی مناسب بودند.
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جدول  -3رتبهبندی موانع توليد محصوالت ارگانيک از دید کارشناسان برحسب ضریب تغييرات
ميانگين

انحراف معيار

ضریب تغييرات

رتبه

متغير
بازاریابی نامناسب محصوالت ارگانيک

4/11

0/88

./13

1

عدم اطمينان از ميزان عملکرد محصوالت ارگانيک

3/44

0/9

./11

2

نياز به مدیریت و نگهداری بيشترنسبت به کشاورزان متداول

3/33

0/92

./16

3

تمرکز شرکتهای گواهیدهنده و مشاورهای در شهرهای بزرگ و عدم دسترسی به آنها

3/44

0/98

./17

4

در شهرستانها
خرید محصوالت ارگانيک توسط دالالن با قيمت پایين تر

3/22

1/03

./17

3

حمایت نکردن دولت ازکشت محصوالت ارگانيک

3/2

1/03

./17

3

هزینه بربودن محصوالت ارگانيک

3/2

1/03

./17

3

عدم وجود متولی واحد و مشخص برای تایيد محصوالت ارگانيک

3/22

1/04

./17

3

در دسترس نبودن نهادههای ارگانيک( کود ،نهال و)...

3/44

1

./17

3

محدودیتهای مالی درهنگام بروزمشکالت شدید اقتصادی بخصوص دوره گذر

3/28

1/07

./10

4

پایين بودن مهارت و دانش فنی برای توليدمحصوالت ارگانيک

3/34

0/99

./10

4

کمبود سرمایه اوليه الزم برای کشت ارگانيک

3/81

1/05

./10

4

آگاهی کم مصرف کنندگان از مزایای محصوالت ارگانيک و عدم تمایل برای پرداخت

3/84

1/09

./19

3

قيمت باالتر
کمبود کارشناسان مجرب و مسلط به فنون کشاورزی ارگانيک جهت راهنمایی و مشاوره

3/33

1/04

./19

3

پرداخت دستمزد بيشتر به نيروی کار

3/33

1/04

./19

3

کمبود شرکتهای مشاورهای جهت راهنمایی کشاورزان برای اخذ گواهی و برندسازی

3/44

1/04

./14

4

کاهش توليد باکشت محصوالت ارگانيک

3/3

1/06

./14

4

پایين بودن اطالعات کارشناسان کشاورزی در زمينه محصوالت ارگانيک

3/42

1/07

./13

8

فقدان آموزش رسمی وغيررسمی

3/4

1/11

./13

8

بیعالقگی کارشناسان نسبت به روش توليدمحصوالت ارگانيک

3/18

1/14

./16

2

عدم آشنایی با روشهای نوین مبارزه با آفات و علفهای هرز و فنون الزم برای کشت

2/82

1/05

./10

4

ارگانيک
شرکتکشاورزاندر برنامهها و فعاليتهایترویجی درباره توليد محصوالت ارگانيک
عدم

2/81

1/03

./10

4

در دسترس بودن وارزان بودن نهادههای شيميایی

3/12

1/19

./10

4

ميزان کم برگزاری همایشها و نمایشگاههای کشت ارگانيک در منطقه

2/41

0/95

./19

11

عدم معرفی نهادههای ارگانيک به کشاورزان منطقه

2/8

1/07

./04

11

عدم استفاده ازنشریه و کتابچهها و فيلم وسیدی آموزشی در رابطه با کشاورزی

2/33

1/02

./04

11

ارگانيک
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میرلو ،راحلی

در جدول ( )0تعداد عوامل استخراج شده همراه با

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

مقادیر ویژه هر یک از آنها ،درصد واریانس و درصد

مجموع پنج عامل فوق توانستهاند در حدود 10/13

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

درصد از کل واریانس موانع توليد محصوالت ارگانيک از

هر عامل از کل واریانس متغيرها میباشد و هر چه مقدار

دیدگاه کارشناسان ستادی جهاد کشاورزی استان

آن بزرگتر باشد نشان دهنده اهميت و تأثير بيشتر آن

آذربایجانغربی را تبيين نمایند.

جدول  -4عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد کل عاملها
عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد از کل عاملها

عامل اول

0/701

37/161

11/130

عامل دوم

1/101

31/364

11/147

عامل سوم

1/601

9/700

37/909

عامل چهارم

1/179

9/113

37/113

عامل پنجم

3/071

1/061

34/411

10/13

344

جمع کل

برای چرخش عاملی از روش واریماکس استفاده

کشاورزی استان آذربایجان ،نسبت به نام گذاری عوامل

گردید .بعد از مرحله چرخش ،متغيرهایی که مربوط به

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

هر عامل هستند ،به صورت ستونی مشخص میگردند.

هر یک از عوامل و متغيرهای مربوط به آن عامل همراه

پس از پردازش متغيرهای نمایانگر موانع توليد

با بار عاملی و گویههای پوشاننده آنها آورده شده است.

محصوالت ارگانيک از دیدگاه کارشناسان ستادی جهاد
جدول  -3متغيرهای مربوط به هر یک از عوامل و بار عاملي بدست آمده از ماتریس دوران یافته
عامل

عامل اول

متغيرها

بارعاملی

فقدان آموزش رسمی وغيررسمی

4/100

محدودیتهای مالی درهنگام بروزمشکالت شدید اقتصادی به خصوص دوره گذر

4/130

حمایت نکردن دولت ازکشت محصوالت ارگانيک

4/661

تمرکز شرکتهای گواهیدهنده و مشاورهای در شهرهای بزرگ و عدم دسترسی به آنها در شهرستانها

4/111

در دسترس نبودن نهادههای ارگانيک( کود ،نهال و)...

4/740

نبود متولی واحد و مشخص برای تایيد محصوالت ارگانيک

4/716

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

4/744

خرید محصوالت ارگانيک توسط دالالن با قيمت پایين تر

4/139

عدم اطمينان از ميزان عملکرد محصوالت ارگانيک

4/136

نبود بازاریابی مناسب محصوالت ارگانيک

4/611

پایين بودن اطالعات کارشناسان کشاورزی در زمينه محصوالت ارگانيک

4/133
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ادامه جدول -3متغيرهای مربوط به هر یک از عوامل و بار عاملي بدست آمده از ماتریس دوران یافته
عامل

عامل دوم

عامل سوم

عامل چهارم

عامل پنجم

بارعاملی

متغيرها
شرکتکشاورزان در برنامهها و فعاليتهایترویجی درباره توليد محصوالت ارگانيک

4/760

استفاده ازنشریه و کتابچهها و فيلم وسیدی آموزشی در رابطه با کشاورزی ارگانيک

4/011

معرفی نهادههای ارگانيک به کشاورزان منطقه

4/014

آشنایی با روشهای نوین مبارزه با آفات و علفهای هرز فنون الزم برای کشت ارگانيک

4/040

ميزان برگزاری همایشها و نمایشگاههای کشت ارگانيک در منطقه

4/710

هزینه بربودن محصوالت ارگانيک

4/719

پرداخت دستمزد بيشتر به نيروی کار

4/716

کاهش توليد ودرآمد با کشت محصوالت ارگانيک

0/716

نبود سرمایه اوليه الزم برای کشت ارگانيک

0/595

نداشتن مهارت و دانش فنی برای توليد محصوالت ارگانيک

0/783

کمبود شرکتهای مشاورهای جهت راهنمایی کشاورزان برای اخذ گواهی و برندسازی

0/748

نياز به مدیریت و نگهداری بيشترنسبت به کشاورزان متداول

0/706

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

0/607

بیعالقگی کارشناسان نسبت به روش توليدمحصوالت ارگانيک

4/176

در دسترس بودن و ارزان بودن نهادههای شيميایی

4/661

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

ارگانيک به کشاورزان منطقه ،آشنایی با روشهای نوین

تغييرات واریانس را به خود اختصاص داده و با مقدار

مبارزه با آفات و علفهای هرز فنون الزم برای کشت

ویژه  0/70مانع اصلی در جهت توليد محصوالت ارگانيک

ارگانيک ،ميزان کم برگزاری همایشها و نمایشگاههای

میباشد .همچنين با توجه به نتایج جدول ( )1و متغيرهای

کشت ارگانيک در منطقه در عامل دوم بارگذاری شدند و

واقع شده از قبيل فقدان آموزش رسمی وغيررسمی،

 31/36درصد از تغييرات واریانس را به خود اختصاص

محدودیتهای مالی در هنگام بروز مشکالت شدید

دادند .این عامل ،عامل آموزشی -ترویجی نام گرفت.

اقتصادی بخصوص دوره گذر ،حمایت نکردن دولت

متغيرهای هزینه بربودن محصوالت ارگانيک ،پرداخت

ازکشت محصوالت ارگانيک ،تمرکز شرکتهای گواهی-

دستمزد بيشتر به نيروی کار ،کاهش توليد باکشت

دهنده و مشاورهای در شهرهای بزرگ و عدم دسترسی

محصوالت ارگانيک ،نبود سرمایه اوليه الزم برای کشت

به آنها در شهرستانها این عامل ،عامل حمایتی نام

ارگانيک در عامل سوم بارگذاری شدند و حدود 9/70

گرفت.

درصد از تغييرات واریانس را به خود اختصاص دادند.

متغيرهای عدم شرکت کشاورزان در برنامهها و فعاليت-

این عامل ،عامل اقتصادی نام گرفت.

های ترویجی درباره توليد محصوالت ارگانيک ،عدم

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

استفاده از نشریه و کتابچهها و فيلم وسیدی آموزشی

قرار گرفتن متغيرهای نداشتن مهارت ودانش فنی برای

در رابطه با کشاورزی ارگانيک ،عدم معرفی نهادههای

توليدمحصوالت ارگانيک ،کمبود شرکتهای مشاورهای

میرلو ،راحلی
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جهت راهنمایی کشاورزان برای اخذ گواهی و برندسازی،

از آثار و پيامدهای مخرب استفاده از سموم و کودهای

نياز به مدیریت و نگهداری بيشترنسبت به کشاورزان

شيميایی باید از طریق رسانههای انفرادی ،گروهی و

متداول ،کمبود کارشناسان مجرب و مسلط به فنون

جمعی به صورت مرتب افزایش داده شود ،زیرا ارتقای

کشاورزی ارگانيک جهت راهنمایی و مشاوره ،مدیریتی

آگاهی کشاورزان از اثرات و پيامدهای رفتارهایشان

نام گرفت.

موجب احساس مسئوليت آنها در قبال سالمتی محيط-

متغيرهای بیعالقگی کارشناسان نسبت به روش

زیست و باالتر از آن سالمتی شهروندان میشود .چرا

توليدمحصوالت ارگانيک ،در دسترس بودن و ارزان

که کشاورزان انسانهای متعهدی هستند و در صورت

بودن نهادههای شيميایی در عامل پنجم بارگذاری شدند

اطالع کامل از نتایج رفتارهایشان ،قطعاً در آن تجدیدنظر

لذا این عامل ،عامل انگيزشی نام گرفت.

خواهند نمود.
)1

نتيجهگيری و پيشنهادات

ایجاد مراکز خاص و معتبر فروش محصوالت

ارگانيک که باعث نظارت قوی و بهتری در زمينه فروش

براساس نتایج تحقيق ،موانع توليد محصوالت

محصوالت شده و همچنين مصرف کنندگان نيز با

ارگانيک از دیدگاه کارشناسان ستادی جهاد کشاورزی

اطمينان خاطر بيشتری در تشخيص و مصرف

استان آذربایجانغربی برحسب تحليل عاملی اکتشافی در

محصوالت خواهند داشت.
حمایتهای همهجانبه دولت از توليدکنندگان

پنج گروه تقسيمبندی شدند که عبارت بودند از :موانع

)1

انگيزشی ،مدیریتی ،اقتصادی ،آموزشی -ترویجی،

ارگانيک ،وجود استانداردهای ملی و منطقهای در توليد

حمایتی.

محصوالت ارگانيک ،بيمه نمودن محصوالت ارگانيک،

موانع انگيزشی در رابطه با تشویق و حمایت موثر در

ایجاد و توسعه بازارهای محلی محصوالت ارگانيک و

زمينه توليد و مصرف محصوالت ارگانيک ،مطابق با

شناسایی بازارهای جهانی برای صادرات محصوالت

نتيجه پژوهش یعقوبی و جوادی( ،)1430غالمی و

ارگانيک ،در اختيار گذاشتن وسایل حمل و نقل کافی و

همکاران ( ) 1431و موانع مدیریتی با نتيجه پژوهش

مجهز به سردخانه برای محصوالت ارگانيک و افزایش

کریمی و همکاران ( ،)1449موانع اقتصادی با نتایج

نقش سازمانها و تشکلهای مردمی در عرضه

پژوهش پورجاوید و غنيان ( ،)1439صندوقی و همکاران

محصوالت ارگانيک که مستلزم حمایت دولت و سرمایه-

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

گذاری کالن در بخش تحقيقات بازاریابی محصوالت

ترویجی و حمایتی با نتایج فاضلنيا و معصومیجشنی

ارگانيک میباشند ضروری است و باید در اولویتهای

( ،)1431کریمی و همکاران ( ،)1433رضایی (،)1430

برنامهریزان و مدیران بخش کشاورزی قرار گيرد.
تنویر افکار عمومی روستایيان از طریق راه-

پاپزن و شيری ( )1431همسو است.

)0

با توجه به نتایج و یافتههای تحقيق پيشنهادهای زیر به

اندازی و پيگيری آموزشهای انفرادی برای تعامل با

منظور کاهش موانع و مشکالت توسعه کشاورزی

خبرگان ،مروجين محلی و نيز با رهبران ،معتمدان،

ارگانيک ارائه میگردد.

مددکاران و نيروهای معين به منظور اعتمادسازی و

)3

دولت با بهره گيری از رسانههای جمعی

توجيه و ترغيب آنان برای پذیرش کشاورزی ارگانيک.
ارائه اطالعات مفيد و سودمند در خصوص

مخصوصاً رادیو و تلویزیون و نشریات ترویجی نسبت

)1

به توسعه انجام کشت به صورت ارگانيک اقدامات جدی

مدیریت و کنترل علفهایهرز ،آفات و بيماریهای

صورت دهد .از سوی دیگر نيز آگاهی و اطالع کشاورزان

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

مناسب است تا اطالعاتی از مراسمات و نمایشگاههای

پيامکهای کوتاه از طریق تلفنهای همراه کشاورزان

درحال جرا ،مشکالت سالمتی ،مقاالت علمی مربوطه،

برای آنها از سوی سازمان جهاد کشاورزی و سایر

شيوههای جذاب توليد ارگانيک و  ...در اختيار کاربران

سازمانهای تحقيقاتی مرتبط با کشاورزی نيز می تواند

گذاشته شود.

به عنوان پيشنهاد ارزندهای مد نظر قرار گيرد.
)6

)9

گسترش برنامههای آموزش ضمن خدمت،

کمک به استقرار و استمرار حضور دکهها یا

برگزاری سمينارهای علمی و قراردادن بازدیدهای علمی

بازارچههای عرضه محصوالت سالم در بازارهای دائمی،

در برنامههای کاری مروجان برای افزایش دانش و

هفتگی و ساالنه در پایانههای توزیع و فروش میتواند

مهارت آنها دربارهی مولفههای کشاورزی ارگانيک در

در توسعه بازاریابی محصوالت ارگانيک نقش موثری

سطوح مختلف پيشنهاد میگردد.

داشته باشد .دولت همچنين باید از طریق توسعه بازارها

)34

و فروشگاههای محصوالت ارگانيک با مشارکت نهادهای

آشنایی بيشتر مصرفکنندگان با محصوالت ارگانيک و

ذیربط مانند شهرداریها و همچنين از طریق تهيه

تغيير نگرش آنان استفاده شود .لذا با توجه به گرانبودن

محصوالت ارگانيک برای نهادهای عمومی مانند مدارس،

تبليغات تلویزیونی ،استفاده از بروشورهای تبليغاتی در

دانشگاهها ،بيمارستانها به بهبود و ارتقای مصرف

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

داخلی محصوالت ارگانيک کمک نماید.

اطالعاتی از سازمانها (انجمن ارگانيک ایران)،

)7

پيشنهاد میشود از بروشورهای تبليغاتی برای

برنامهریزان بخش کشاورزی باید با ارائه

محصوالت و گاهی اوقات فعاليتهای ویژه درحال اجرا

راهکارهایی در زمينه تسهيل در ایجاد مراکز نظارتی و

ارائه و پخش شود ،همچنين میتوان در مراکز پربيننده

صدور گواهی توليد و امر صادرات محصوالت

شهرها از بنرهای تبليغاتی استفاده نمود.
تأسيس رستورانهایی با طبخ غذاهای ارگانيک

کشاورزی ارگانيـک ،حمایـت از کشـاورزان پيشـرو در

)33

کشـت ارگانيـک ،اطـالعرسـانی و انجـام فعاليتهای

یا وجود دو نوع غذای ارگانيک در منوی رستورانها به

ترویجی بـرای اسـتفاده از ظرفيـتهـای موجـود در

عنوان یک روش قوی ترویجی پيشنهاد میشود.
نقش دولت در توليد وگسترش محصوالت

کشـور ،جهـتدهـی تحقيقـات کشاورزی از مصرف

)31

کودهای شيميایی بـه مصـرف کودهـای آلـی و

ارگانيک از اهميت ویژهای برخوردار است ،چرا که این

بيولوژیـک ،توجـه ویـژه بـه کشاورزی ارگانيک در

نوع کشاورزی به توجه دولت نياز دارد ،بنابراین پرداخت

تدوین برنامههای راهبـردی تحقيقـات کشـاورزی و

یارانه به توليدکنندگان محصوالت ارگانيک میتواند در

نظـام قيمـتگـذاری مناسب و مجزا برای محصوالت

توسعه این محصوالت مثمرثمر واقع شود.

ارگانيک ،زمينه را برای توسـعه و اعـتالی ایـن نظـام
کشـاورزی پایدار را فراهم نمایند.

سپاسگزاری

استفاده از کانالهای مجازی برای فرستادن

نویسندگان از همکاری کارشناسان سازمان جهاد

خبرنامههای منظم به کاربران و مصرفکنندگان راهی

تکميل

)0

کشاورزی

استان

آذربایجانغربی

پرسشنامهها قدردانی میکنند.

جهت
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