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 چکيده

سراسر دنيا  كنندگان مصرفگذاران و  استيسی اخير توليدات دامی ارگانيک با افزايش توجه و استقبال توليدكنندگان، ها سالطی 
-توصايفی يی و تحليش موانع تولياد شاير ارگانياک در اساتان اردبياش و باه روش       شناسا باهدفتحقيق حاضر . همراه بوده است

ی ا مشاورههای خدمات  جامعه آماری اين پژوهش كارشناسان امور دام سازمان جهاد كشاورزی و شركت. انجام گرفت همبستگی
ی و ريا گ نموناه روش . ر تعياين شاد  نفا  031حجم نمونه  با استفاده از فرمول كوكران،كه  (N=011)بود دامپروری استان اردبيش 

طوور کوام      ها تعداد نمونه مورد نیاز به و در داخل طبقه ی با انتساب متناسب بوده استا طبقه روشانتخاب افراد در جامعه 

 نظاران  صااحب  كارشناسان وها، پرسشنامه بود كه روايی محتوايی آن توس   ی دادهآور جمعابزار اصلی . تصادفی انتخاب شدند

. دسات آماد  به 55/1پايايی ابزار سنجش با استفاده از ضريب آلفای كرونباخ تأييد گرديد كه مقدار آن . شد دييتأيدات ارگانيک تول
تحقيقااتی،   هاای  نهاادی، زيرسااخت   هاای  زيرسااخت  ناكارآمادی ها حاكی از شناسايی نه مشکش اصلی شامش  نتايج تحليش داده

 شده ارائه توليد، خدمات شناختی، وجود ريسک روان و فرهنگی های ها، زيرساخت ورالعمشدست اجرای و بازار، تدوين های زيرساخت
 ايان عواماش در  . دامای داشات   واحادهای  مديريت دامداران و ناكارآمدی اطالعات و دانش توليدكنندگان، ناكافی بودن سطح به

بنابراين كاربست ، شير ارگانيک را تبيين كردند درصد از كش واريانس مربوط به متغيرهای موانع و مشکالت توليد 75/15مجموع 
 .های مناسب است مشی دامپروری ارگانيک و توسعه آن مستلزم شناسايی، رفع و تدوين خ 
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 مقدمه

 كاه  است  يافته افزايش( مرغ خمت و گوشت شير،) دامی محصوالت كيفيت خصوص در ها نگرانی اخير های سال در
 باوده  دامای  محصاوالت  در هاا  هورمون و شيميايی مواد ها، كش حشره مختلف، های كش آفت باقيمانده حضور دليش به
 نيز ارگانيک دامی توليدات برای تقاضا است، توسعه درحال جهان سراسر در ارگانيک دامپروری كهاين به توجه با. است
 دامای  محصاوالت  تقاضاای  رشاد  باه  پاسخ در (.0105، و همکاران 0بانيووالی) است افزايش حال در ای فزاينده طور به
 (.0105، 0فيباش )دارد  وجاود  دنيا در ارگانيک لبنی مزارع تعداد در یتوجه قابش رشد ،0151 سال برای شده كه بينی يشپ
 توليادات . است يافته يشافزا متحده ياالتا درطور فراوان  به ارگانيک غذايی مواد برای تقاضا گذشته، سال 05 طول در
 لبنای  محصاوالت  كاش  ازدرصاد   0 حادود  اسات،  داده تشکيش را تقاضا در تغيير اين از بزرگی كه بخش ارگانيک شير

 .اسات  تشاکيش داده  0103 السا  را در متحاده  يااالت ا در ارگانياک  غذايی مواد فروش كش از درصد 00 وشده  مصرف
 توانناد هبا  تا باشند یم ارگانيک توليد فرآيندگذار به  حال در معمولی های یدامدار تقاضا، تغيير اين با مطابقتمنظور  به
 تعاداد  كاش  راساتا  ايان  در. بازار عرضاه كنناد   به و را توليد متحده ياالتادپارتمان كشاورزی  شده یگواه ارگانيک شير

 ايان . اسات  يافتاه  يشافازا  0100 ساال  دررأس  050770 باه  0111 سال دررأس  30051 از گانيکار شيری گاوهای
منااطق   (.0100، 3متحاده  دپارتمان كشاورزی ايااالت )است  افتاده اتفاق سال يازدهدر فق  یدرصد پنج از بيش افزايش

 مواجاه  جمعيات  كااهش  با فرايندهايی طی مناطق اين حال، نيباا. دهند یمروستايی بخش مهمی از جوامع را تشکيش 
 ياک  .كناد  یما  متزلازل  محيطی يستز و اقتصادی اجتماعی، ابعاد در را روستايی مناطق پايداری موضوع يناند و ا شده

 اهميات  دامپاروری  بخاش  (.0117، 0گابريش)دارد  وجود مسئله اين بر غلبه جهت هايی یاستراتژ توسعه برای ضرورت
 به نياز دامی، محصوالت برای رشد به رو تقاضای به توجه با. دارد ها يستماكوس و روستايی اقتصاد پايداری برای زيادی
 دامپاروری . آوردباه وجاود    را پاياداری  و غاذايی  امنيت از تركيبی كه است جديدی دامی توليدات یها سامانه طراحی
 در ارزياابی نقاش   محققاان  (.0101، 5اسکريبانو) است محوری هدف چنين به رسيدن برای دمفي يک راهبرد ارگانيک
 روساتايی  پايادار  توساعه  مهام  ركن يک ارگانيک نشان دادند كه توليدات روستايی پايدار توسعه در ارگانيک دامپروری
 و كشات  از حفاظات  از،اند  عبارت كه دارد مرسوم توليد مدل به تنسب زيادی مثبت جانبی اثرات توليد مدل اين. است

، 1اساپينوزا   0105اساکريبانو و همکااران،   ) یمحلا  اقتصااد  و مزارع كارگران، سودآوری درآمد شغش، ايجاد اكوسيستم،
 طرياق  از محصاوالت  در فاروش  روساتايی توساعه  باا  رابطه در ارگانيک توليد مدل مزايای. (0115، 7پايوسلی  0117
 بارای  بيماه  حاق  قيمت .يابد یم نمود ارگانيک محصوالت بيمه برای حق قيمت آوردن دست و به بازاريابی یها كانال

 كشاورزان اغلب های ينههز يشو افزا درآمد كاهش دليش به تبديش، یها سال طول در يژهو بهارگانيک،  مزارع سودآوری
 شده مانجا های بررسی با(. 0103، 3ساهمو  0100، 0تزورامانی  0100، 0ويتمن و همکاران  0111، 0سيفانگ)است  الزم
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تولياد   جهاان،  ساطح  در مختلاف  تجرباه كشاورهای   و (ارگانياک  كشااورزی  اصول و تعاريف ها، ديدگاه) نظری بعد از
رضاوی و  )شاود   نمای  مشاهده زمينه اين در چندانی و تحول دارد قرار نخستين مراحش در ايران در ارگانيک محصوالت
 فق  محيطی و اجتماعی اقتصادی، ابعاد در كشور روستايی مناطق در كشت ارگانيک یاثربخش ميزان (.0350همکاران، 

 و باه حمايات   نياز و است نداشته جامعی و يکپارچه تأثيرات ارگانيک كشت كه است آن گويای و خاصی بوده موارد در
و  ونيا ليم کاستان اردبيش با برخورداری از ي (.0350 رضوی و همکاران،) دارد مسئوالن و دولت سوی از بيشتری توجه
، در ايان اساتان   شاود  یما ی مهم دامپروری كشور محسوب ها قطبهکتار مراتع و منابع غنی طبيعی يکی از  هزار 05
در حاال  . شاود  يی و عشايری تولياد مای  روستای كوچک ها یدامدارسنتی و توس   صورت به دشدهيتولشير خام % 53

اساتانداری   یزيا ر مطالعاات معاونات برناماه    با توجه به كند  یمی را ايفا مؤثری در اقتصاد منطقه نقش حاضر دامپرور
RCAبر اساس شاخص و اردبيش 

بااالترين مزيات نسابی را در مياان      5/01، بخاش داماداری باا شاخصای معاادل      0
به تقاضای رو به رشد  با توجه .(0350كشاورزی استان اردبيش، سازمان جهاد ) دارد استان اردبيش كشاورزی های يتفعال

شناسايی موانع پيش  ی بالقوه در استان اردبيش،ها تيقابل و وجودتوليدات دامی ارگانيک، اهميت آن در توسعه روستايی 
باه سامت    یريا گ جهات ی الزم در ها رساختيزآماده نبودن  .دينما یمی ضرور ها آنروی توليد شير ارگانيک و حذف 

پاژوهش  . خواهد شد کيارگان ريشی توليد ها تيظرفتوليدات ارگانيک و موانع موجود در اين راه، باعه عدم استفاده از 
ای كارشناسان، موانع و مشکالت پيش روی توليد شير ارگانياک را در ابعااد    های فردی و حرفه ويژگی مطالعه باحاضر 

يتی، تحقيقاتی، اطالعاتی و فرهنگی از ديدگاه كارشناساان ماورد بررسای و    نهادی، اقتصادی، توليدی، پشتيبانی، مدير
ای در داخش و خارج كشور انجام شده كه به در رابطه با موانع توليدات ارگانيک تحقيقات گسترده .دهد واكاوی قرار می
 .شود یمپرداخته  ها آنپاره ای از 

و  کيمحصوالت ارگان ديموانع تول ترين طالعات محققان مهمبا توجه به مدر داخش كشور،  گرفته انجام قاتيتحق در
مباود  ك ،(0350بيگای،   یمطلاوب و تقا   یموسوو  0351،و همکاران یمراد)كشاورزان  یعدم آگاه: ازاند  عبارتسالم 
وجاود   ک،يا دولات از محصاوالت ارگان   تيا حما انفقاد  ک،يا محصاوالت ارگان  یابيمشکالت بازارو  بازار های فرصت

 هاای  فعاليات  ،(0350 باقری،) ارگانيکمحصول  ديتول یالزم برا های نهاده هيمشکالت ته رانهيگ سخت یاستانداردها
و  نهادهانبود  ،(0305ی، و خراسان ی لنگرودیعيمطو  0305 ناصری،و  یعقوبي)كشور و توسعه در داخش  تحقيق ناكافی
توليدكننادگان   باه  مربوط و نهادهای تشکيالت نبود، (0305، رضوانفرنژاد و  یهاشم) كننده كمکو  یتيحما های ارگان
و  یخالاد ) کيمحصول ارگان یبرا یاضاف متيبه پرداخت ق كنندگان مصرف شيعدم تما و( 0350رضوی و همکاران، )

  .(0117همکاران،

از خطر  یو معمول کيدر  دامداران ارگان مطالعه در ،(0115) 5همکارانفالتن و های نهادی،  در بررسی زيرساخت
 ساک ير تيريو ماد  ساک يباه ر  یو اقتصااد  یاجتمااع  یرهاياز متغ یدادند كه تعداد در نروژ نشان سکير تيريو مد
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مرباوط باه    ینهااد  شباه عواما   یشاتر يبا همکاران متعارف خود، وزن ب سهيدر مقا کيمرتب  هستند و دامداران ارگان
در ماورد   باا احتيااط   ديبا گذاران سياستكه  دهد مینشان  ینهاد سکير یاصل تأثير. بودند قائشخود  ديتول های سامانه
كاه باه داماداران در     کياساتراتژ  استيس های طرتاز  ای گستره ديبا ها آن. رنديبگ ميتصم ای لحظه های سياست رييتغ

 ینهااد  هاای  ريسکبه  یشتريتوجه ب ديمحققان با ن،يعالوه بر ا. لحاظ كنند ،دهدب یشتريب نفس اعتمادبهطول زمان 
 شيموانع تباد  ش،يمطالعه در اتر کيدر  (0110) 0پادلهای بازار و عوامش اقتصادی،  در رابطه با زيرساخت .داشته باشند
 ک،يارگان ديكار در تول یروين یباال یاز سود، مانند تقاضا ريغ یكرد كه شامش مسائش اقتصاد يیرا شناسا تری گسترده

 یروين شتريب یتقاضا زين گريد شده انجام تحقيقات در. است کينارگا داتيتول یابيدر مورد بازار نانيفقدان و عدم اطم
 اسات  شاده  شناساايی  سيدر مزارع هلند و ساوئ  کيارگان توليدكنندگان یبرا یمانع عنوان به نيچنهم یكار و خطر مال

نشاان   ارگانيک لبنیمحصوالت  رویدر مطالعه خود بر  (0110) 3نهمکاراو  شادبولت .(0110، 0دی بو  و همکاران)
 0كوكاور  .ياباد  مای  افازايش % 37تاا   00 باين با محصوالت متعاارف   مقايسهمحصوالت در  اين توليد هزينه كهدادند 
عوامش بسياری بر تصاميم كشااورزان   در مطالعه گذار مزارع لبنی متعارف به مزارع لبنی ارگانيک نشان داد كه ( 0105)

هاای شخصای كشااورزان،     در ميان اين عوامش شراي  اقتصادی و ويژگای . گذارد در اتخاذ كشاورزی ارگانيک تأثير می
هاای كشااورزی دولات در ماورد كشااورزی ارگانياک        الگوهای توليد محصوالت كشاورزی، اندازه مزرعاه و سياسات  

نيز ضمن مطالعات خود نشان دادند كه شراي  قيمت باال، تضمين باازار   (0110) 5و همکاران اولگان. توجه هستند قابش
از داليش اصالی بارای   . و بازاريابی آسان عوامش مهم برای پذيرش و توسعه كشاورزی ارگانيک توس  كشاورزان است

ازار امان بارای محصاوالت ارگانياک، حفاظات از      های بهتر و با  كشاورزان جهت پيوستن به كشاورزی ارگانيک قيمت
چنين مشکالت زراعی در كشاورزی مرساوم  زيست و مشکالت بهداشتی ناشی از استفاده از مواد شيميايی و هم ي مح
معتقدناد كاه    ،(0115) 7و همکااران  رويا وار رابطه با قوانين و مقررات توليد ارگانياک،  د (.0101، 1آلکسوپولوس)است 

 .هساتند  کيا ارگان یدر توسعه كشاورز یبزرگ داتيتهد دهنده غل  یگواه ستميو س یبروكراس ،فيضع یاستانداردها
تقاضاا   شيافزامصرف منجر به تداوم  یدر الگوها راتييدر مطالعات خود نشان دادند كه تغ (0100) 0چاندر و همکاران

از  .است کيارگان یدام داتيتول های سامانهچالش عمده در  کيو لحاظ نمودن اصول ارگان شود می یدام داتيتول یبرا
مشاکالت   د،يا مشاکالت تول  مت،يق سکي، ر(رهيو غ نامهيصدور گواه ،كاغذبازی)مقررات  ميتنظ های طرفی پيچيدگی

، 5و همکااران  سايرا )اسات   کيارگان ديتول یرو شيپ های چالش گريد از تيريمسائش مربوط به مد و بازاربه  یدسترس
مناساب و   كشاورزی استينشان داد كه نبود س ،(0110) 01کلسونيما قاتيتحق جينتادرزمينه مسائش اجتماعی  (.0110
درزميناه   .شاد كشااورزان با  نيدر با  کيارگان كشاورزیتوسعه  درراه ینع بزرگما عنوان به تواند می یاجتماع های زمينه
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 ساه يرا ماورد مقا  جيا و را کيا ارگان یدر مازارع لبنا   ساک ير زانيم ،(0100) 0همکارانو  برنتسن های توليدی، ريسک
 توجهی قابش طور به کيارگان یر گاو در مزارع لبنه یموجود در سود ناخالص به ازا سکيكه ر دادنشان  جينتا .قراردادند

هار دو   یبارا  کيا ارگان یدر مزارع لبن متيق سکير. است یديتول های ريسکباال و  متيبه علت ق اين وباالتر است 
تنهاا   د،يا تول سکيبا توجه به ر. باالتر است توجهی قابش طور به جيرا یكنسانتره نسبت به مزارع لبن متيق و ريش متيق
در  (0115) همکارانفالتن و . است باالتر کيارگان یدر مزارع لبن توجهی قابش طور بههر گاو  یبه ازا ريش ديتول کسير

كاه   شاد  يیشناساا  ساک ير هيمنبع اول عنوان به ديتول ريسک کيدامداران ارگان دگاهياز دمطالعات خود نشان دادند كه 
 سکير تيريمد رمهم د ابزارهای عنوان به مهيو بی مارياز ب یريشگيپ د،يتول های هزينهو  ینگيمانند نقد یاقدامات مال

 یمازارع و واحادها   یداريا را در خصاوص پا  یدام توليدكنندگان ،(0550) 0گرگورو مک  کيچاود. شدند یمعرف توليد
، آماده  دسات  بهتوجه به استانداردها و اطالعات با  توليدكنندگاننشان داد كه  جينتا. قراردادند موردمطالعه کيارگان یلبن

 زانيدر مورد كاهش م نيشدند  همچن یدر سطح مزرعه دچار سردرگم کيبه ارگان شيو تبد رييتغ اتيدر خصوص عمل
را  یموانع متعادد  در مطالعه خود ،(0115) 3استرت و همکاران .كردند یاظهار نگران ريش ديشدن تول یمحصول و فصل

عادم  ، چاون  یبه ماوارد  توان یگزارش دادند كه از آن جمله م اينيرجيكشاورزان و نيدر ب کيارگان ديبه تول رييتغ یبرا
و كمباود   ديا و بودجاه، مشاکالت تول   متيو اطالعات راجع به ق یابيكمبود اطالعات بازار ،کيارگان نديبه فرآ نانياطم
 0و همکااران  باائور  گشياسات  ک،يا ارگان یمازارع لبنا   تيريدر رابطه با ماد  .اشاره كرد کيارگان ديراجع به تول عاتاطال
 جينتاا . قراردادناد  یابيا را ماورد ارز  متحده اياالتدر  جيو را کيارگان یگله در مزارع لبن تيريمد ای مطالعهدر  ،(0103)
 تيريو رفاه دام، سطح ماد  ريش تيفيبا توجه به ك کيانارگ ريش یراو تقاضا ب كننده مصرفاز آن است كه منافع  یحاك

 5ديودا و تالسبابوواطوركلی در مطالعات خارج از كشور،  به .ارتقا داده است جيبا مزارع را سهيرا در مقا کيدر مزارع ارگان
. ی توليد شير ارگانيک توس  دامداران را مطالعه نمودنددر يک نظرسنجی از توليدكنندگان شير گاو موانع اصل ،(0100)

 منطقاه  در ارگانياک  شاير  تولياد  ماانع  تارين  مهم .شدند تقسيم اقتصادی و فناوری - فنی نگرشی، گروه سه به موانع
 ياک  عنوان به تواند می باالتر بيمه حق قيمت. بود بيمه حق وجود قيمت عدم موردمطالعه كشاورزان ميان در ويسوچينا
 باا  تمااس  دشاواری  .كناد  عماش  اسات،  داماداران  فعلای  توليد از رضايت كه غالب مانع دومين كاهش جهت انگيزش
مفاهيم و  از ترس قبيش از موانعی .شد شناخته موردمطالعه لبنی مزارع در مهم مانع سومين عنوان به پشتيبانی نهادهای
 از طرفی بانيو. بودند مطرت عمومی موانع عنوان به گذار دوران مشکالت منابع، فقدان پيچيده، تبديش جديد، موضوعات

 كوچاک، ساطح   هاای  زمين در هند را شامش منابع ، در مطالعات خود موانع دامپروری ارگانيک(0105) والی و همکاران
 ولياد باالی دام در واحادهای توليادی، ت   ارگانيک، تراكم توليد های شيوه مورد در اطالعات دامداران، فقدان سواد پايين
گواهينامه، دشواری فراهم آوردن يک منطقه بزرم جهت حركت آزادانه  صدور باالی علوفه، هزينه و خورا  از ناكافی

ارگانياک   دامی محصوالت محصوالت دامی ارگانيک، كاهش عملکرد محصول در توليدات توليد دام، باال بودن هزينه
در ياک  . نگهدارنده معرفی نمود مواد از استفاده به علت عدم موادغذايی ايمنی و موادغذايی تأمين در جدی عوارض و
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 انتقال دوره-0: كند بندی می موانع انتقال به توليدات ارگانيک را در چهار دسته طبقه (0105) 0داموودبندی جامع  تقسيم
 مديريت باال، عملياتی های ينههز گذاری، يهرماس به نياز ازاند  عبارت كه عمده دارد چالش سال سه ارگانيک توليدات به

 ارگانياک  بيماه  حق قيمت برای شراي  دارای محصول هنوز كه یزمان مدت در مقررات از پيروی های ينههز و ريسک
ارگانياک ناكاافی    توليادات  باه  انتقال برای اقتصادی یها مدل يا ووكار  كسب طرت توسعه جهت اطالعات -0. نيست
 نيازهای به پاسخگويی برایآموزش  و فنی پشتيبانی ارگانيک، كشاورزی تحقيقات در عمومی گذاری يهسرما -3. است
 یهاا  چاالش  سرمايه و زمين به دسترسی -0 .نيست كافی ارگانيک محصوالت آينده يدكنندگانتول و گسترش موجود،
  .باال است های ينههز مناطق با در كشاورزان برای یتوجه قابش

 ها روش مواد و

های كمی، ازنظر ميزان كنترل متغيرها از نوع غيرآزمايشی و ازنظر هدف  ين پژوهش ازنظر ماهيت از نوع پژوهشا
جامعه آماری تحقيق شامش كارشناسان . شده است همبستگی انجام-از نوع تحقيقات كاربردی بوده و به روش توصيفی

در اساتان اردبياش   ( نفار  011)ای دامپاروری   اورههای خدمات مشا  و شركت( نفر 01)امور دام سازمان جهاد كشاورزی 
در دو  گياری  نموناه (. 0رابطه )نفر تعيين گرديد  031حجم نمونه با استفاده از آماره كوكران، . بود( نفر 011درمجموع )

استفاده شاد  ( 0رابطه )ای با انتساب متناسب  گيری طبقه كه در مرحله اول از روش نمونهطوریمرحله صورت گرفت به
 (. ایهای خدمات مشاوره طبقه كارشناسان سازمان جهاد كشاورزی و طبقه كارشناسان شركت)
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( با اساتفاده از جادول ارقاام تصاادفی    )طور كامالً تصادفی  ها تعداد نمونه مورد نياز به در مرحله دوم در داخش طبقه

نفار كارشاناس اماور دام ساازمان جهااد       01تعداد نمونه مورد انتخاب از هر طبقه شاامش  . جهت مطالعه انتخاب شدند
افاراد  . محاسبه گرديد های استان ای دامپروری شهرستان های خدمات مشاوره كتنفر كارشناسان شر 010 كشاورزی و

در پژوهش حاضار ابازار اصالی گاردآوری     . موردمطالعه با استفاده از پرسشنامه مورد پرسشگری و مصاحبه قرار گرفتند
هداف مطالعه، از دو بخاش  ها، پرسشنامه بوده است كه اين پرسشنامه مستند بر مرور ادبيات تحقيق و با توجه به ا داده
مشکالت در راستای توليد شير ارگانيک  موانع و( ب. ای كارشناسان موردمطالعه های فردی و حرفه ويژگی( الف: عمده
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هاای ابازار تحقياق در بخاش مواناع و مشاکالت، باا        گويه .شده است ای و نسبی تشکيش های اسمی، فاصله با مقياس
نظران توليادات  های باز با صاحب های حاصش از مصاحبه چنين يافتهور ادبيات و هماستفاده از متغيرهای مستخرج از مر

ای  هاای فاردی و حرفاه    باه ايان ترتياب باا بررسای ويژگای       .ارگانيک و كارشناسان امور دام طراحی و تدوين گرديد
. د تحلياش قارار گرفات   كارشناسان موردمطالعه، موانع و مشکالت توليد شير ارگانيک از ديدگاه ايشان شناسايی و ماور 

انجمان ارگانياک   )نظاران در حاوزه ارگانياک     روايی محتوايی ابزار مورداستفاده در اين تحقيق توس  جمعی از صاحب
جهات  . بررسی و تأييد گرديد( گروه مديريت و توسعه كشاورزی دانشگاه تهران)و اساتيد حوزه توسعه كشاورزی ( ايران

آزمون انجام گرفت و مقدار آلفای كرونبااخ آن   پرسشنامه به صورت پيش 31ستفاده از تعيين پايايی ابزار تحقيق نيز با ا
های مختلف پرسشانامه در   بخش( قابليت اعتماد) سپس پايايی. محاسبه گرديد 00نسخه  SPSSافزار  با استفاده از نرم
 55/1توليد شير ارگانياک   ضريب آلفای كرونباخ پرسشنامه در بخش موانع و مشکالت. آزمون سنجيده شد مرحله پيش
بنادی   های حاصش از تحقيق از روش تحليش عاملی اكتشافی برای استخراج و دسته وتحليش داده در تجزيه. محاسبه شد

 در انجام. مؤثرترين متغيرهای تحقيق در تحليش موانع و مشکالت توليد شير ارگانيک در استان اردبيش بهره گرفته شد
های موجود را تقليش و به چندين عاماش   توان داده له اطمينان حاصش شود كه آيا میئاز اين مستحليش عاملی، ابتدا بايد 

0اولکين -مير –پنهانی كاهش داد يا خيرع در انجام تحليش عاملی اكتشافی از دو آزمون كيزر 
شود  و بارتلت استفاده می 

يش عاملی مناسب هستند يا خيرع شاخص كفايات  های مورد نظر برای تحل دهند آيا داده كه هر دو اين آزمون نشان می

كند كه آيا واريانس متغيرهای تحقياق تحات تاأثير وارياانس مشاتر        مشخص می اولکين -مير –گيری كيزر نمونه

 –كيزر كه  در صورتی .نوسان دارد 0تا  1های پنهانی و اساسی هست يا خيرع مقدار آماره اين آزمون بين  برخی عامش
باشاد   15/1 تاا  5/1ها برای تحليش عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بين  باشد داده 5/1تر از كم اولکين -مير
ها بارای تحلياش    موجود در بين داده یها یباشد همبستگ 7/1تر از  ها متوس  بوده و اگر مقدار اين شاخص، بزرم داده

ها باه ياک    تا پس از فراهم بودن امکان تقليش دادهكند  آزمون كرويت بارتلت نيز كمک می .عاملی مناسب خواهند بود
هاا   ها و معناای انضامامی آن   های پنهانی، بتوان ساختار جديدی را بر اساس همبستگی بين متغيرها، عامش سری عامش
ای باا متغيرهاای   آزمون بارتلت اين فرضيه را كه ماتريس همبستگی مشاهده شده متعلق به جامعه درواقع. كشف نمود
گار  ا .مفيد و دارای معنا باشد الزم است متغيرهاا همبساته باشاند    كه يک مدل عاملیبرای اين. ديآزما یاست م نابسته

چنين از آزمون من وايتنی جهات  هم (.0350كالنتری، ) رود یفرض صفر رد نشود مطلوبيت تحليش عاملی زير سؤال م
 .عاملی استفاده گرديد بررسی همگنی نظرات كارشناسان در خصوص عوامش مستخرج از تحليش

 گيری و پيشنهادهانتيجه

 اطالعات توصيفی نمونه موردمطالعه

مرد باوده و مياانگين سانی    ( درصد 0/70) كارشناسان موردمطالعه های تحقيق نشان داد كه بيش از نيمی از يافته
 05ده و رشته تحصيلی مقطع تحصيلی نزديک به نيمی از كارشناسان موردمطالعه، كارشناسی بو. سال است 35ايشان 
 11/01) چنين، محش خادمت اكثريات كارشناساان موردمطالعاه    هم. های مختلف علوم دامی است ها گرايش درصد آن
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 .سال تجربه كاری است 01های خدمات مشاوره دامپروری با ميانگين  ، شركت(درصد

 تحليل عاملی موانع توليد شير ارگانيک از ديدگاه کارشناسان

مطابق با چارچوب نظری، موانع توليد شير ارگانيک از ديدگاه كارشناسان و باا اساتفاده از تکنياک    در اين قسمت  
و مقادار ثابات    010/1برابار باا    KMOدست آماده مقادار   های به بر اساس داده(. 0جدول )شد تحليش عاملی بررسی 

ها برای تحليش عااملی مناساب    ادهدهد كه د دار بوده و نشان میيک درصد معنی دست آمد كه در سطحبه 510/3053
در خصوص مواناع تولياد شاير     موردمطالعهلذا جهت تلخيص متغيرهای مربوط به ديدگاه كارشناسان در نمونه . هستند

. ی كارد بند طبقهعامش  5متغير را در  30 درمجموعمتغير وارد تحليش شدند، اين تکنيک  30ارگانيک در استان اردبيش، 
 .كردندصد از واريانس موانع توليد شير ارگانيک را تبيين در 75/15 ها عامشاين 

 اولکين -مير –آزمون بارتلت و كيزر  -1جدول 

 862/5 يریگ نمونهاندازه كفايت 

 آزمون بارتلت
 510/3053 كای اسکوير تقريبی
 713 درجه آزادی

 111/1 (sig) دار یمعن

 های تحقيقيافته: مأخذ

ر ويژه، درصد واريانس تبيين شده توس  هر عامش و درصد تجمعای وارياانس تبياين    مطابق با نتايج تحقيق، مقدا
تارين مقادار وياژه مرباوط باه عاماش ناكارآمادی        هاای تحقياق، بايش    با توجه به يافتاه . آمده است 0جدول شده در 
-یما دبيش تبياين  درصد واريانس موانع توليد شير ارگانيک را در استان ار 75/01بود كه ( 10/0)های نهادی  زيرساخت

هاای باازار    ، عاماش ناكارآمادی زيرسااخت   (05/3)های تحقيقااتی   ترتيب عامش ناكارآمدی زيرساختبه آن از  پس. كرد
، (00/0)هاای فرهنگای    ، عامش ناكارآمادی زيرسااخت  (05/0)ها  ، عامش ناكارآمدی تدوين و اجرای دستورالعمش(07/3)

، عامش ناكارآمدی سطح داناش  (05/0)شده به توليدكنندگان  دمات ارائه، عامش ناكارآمدی خ(71/0)عامش ريسک توليد 
 (.0جدول )قرار گرفت ( 31/0) و عامش ناكارآمدی مديريت واحدهای دامی (07/0)و اطالعات دامداران 

از ماتريس دوران يافتاه باه روش واريمااكس و متغيرهاای      آمده دست به، عوامش 3جدول نتايج پژوهش مطابق با 
 .دهد یمرا نشان مربوطه 

 مقايسه ديدگاه کارشناسان نسبت به موانع توليد شير ارگانيک در استان اردبيل

ی خادمات مشااوره   هاا  شاركت جهت مطالعه همگنی نظر كارشناساان ساازمان جهااد كشااورزی و كارشناساان       
ش عااملی اكتشاافی باا    كشاورزی دامپروری استان اردبيش درباره موانع توليد شير ارگانيک، عواماش مساتخرج از تحليا   

داری باين ديادگاه   با توجاه باه نتاايج پاژوهش اخاتالف معنای      . استفاده از آزمون من وايتنی مورد مقايسه قرار گرفت
لذا كارشناسان سازمان جهاد كشااورزی و كارشناساان   . كارشناسان نسبت به موانع توليد شير ارگانيک مشاهده نگرديد

پروری استان اردبيش نظرات مشابهی در رابطه با موانع توليد شير ارگانيک در ی خدمات مشاوره كشاورزی دامها شركت
 (.0جدول)استان اردبيش اظهار داشتند 
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 ی مربوط به متغيرهای موانع توليد شير ارگانيک در استان اردبيلها عامل -2جدول 

شماره 

 عامل
 عنوان عامل

مقدار 

 ويژه

درصد واريانس تبيين شده 

 توسط هر عامل

جمعی واريانس درصد ت

 تبيين شده
103/0 های نهادی ناكارآمدی زيرساخت 0  701/01  701/01  

0 
های  ناكارآمدی زيرساخت
 تحقيقاتی

051/3  175/5  005/05  

070/3 های بازار زيرساخت ناكارآمدی 3  105/0  000/00  

0 
ناكارآمدی تدوين و اجرای 

 ها دستورالعمش
055/0  500/7  555/35  

5 
های  تناكارآمدی زيرساخ
 فرهنگی

003/0  013/7  350/03  

711/0 ريسک توليد 1  001/7  131/51  

7 
شده به  ناكارآمدی خدمات ارائه
 توليدكنندگان

005/0  505/1  007/57  

0 
ناكارآمدی سطح دانش و 
 اطالعات دامداران

071/0  055/1  101/13  

5 
ناكارآمدی مديريت واحدهای 

 دامی
315/0  111/1  750/15  

75/15 - مجموع   

 

 گيری و پيشنهادهانتيجه

سازمان جهااد كشااورزی اساتان    )دامی ارگانيک است  استان اردبيش دارای پتانسيش خوبی برای توليد محصوالت 
لکن كاربست دامپروری ارگانيک و توسعه آن با موانع و مشکالتی روبرو است كه مساتلزم شناساايی،    .(0350اردبيش، 
دهاد كاه    یما از تحليش عاملی موانع و مشکالت نشان  آمده دست بهنتايج . باشدهای مناسب می مشی دوين خ رفع و ت
در اين راساتا فالتان و   . ترين عامش بازدارنده از ديدگاه كارشناسان است عنوان مهم نهادی به های زيرساخت ناكارآمدی
 تشکيالت نبود( 0350)رضوی و همکاران . شاره داشتندنيز در مطالعات خود به تأثير ريسک نهادی ا( 0115)همکاران 

هاشامی  . ارگانيک در ايران معرفی كردناد  توسعه كشت بازدارنده عامش ترين مهم توليدكنندگان را به مربوط و نهادهای
ات گيری به سمت توليد را مانعی در جهت كننده كمکو  یتيحما های ارگانو  نهادهانبود نيز ( 0305) فر نژاد و رضوان

عنوان ساومين   به پشتيبانی نهادهای با تماس دشواری ،(0100) در مطالعات ديودا و تالسبابووا. ارگانيک گزارش كردند
های آموزشی ترويجای مناساب در حيطاه محصاوالت      كه دولت حمايت كافی در ارائه برنامه تا مادامی .مانع تبيين شد

دام  بخش زير واقعی نياز به گويیپاسخ جهت در ترويجی و تحقيقاتی آموزشی، های برنامه ارگانيک ارائه ندهد، نارسائی
 و علوفه بازار تنظيم در دام امور پشتيبانی نمايندگی از طرفی كافی نبودن توان تداركاتی. به قوت خود باقی خواهد ماند

 ارگانياک، عادم   اتلبنيا  تولياد  از حمايات  در دامپروری ا كشاورزی بخش های تشکش پايين پروتئينی و كارآمدی مواد
 گاواهی  صادور  بازرسای  خصوص در نظارتی سازمان يا نهاد كشور و فقدان در ارگانيک محصوالت ملی برنامه استقرار
 . كند های نهادی را در راستای توليدات ارگانيک دوچندان می ارگانيک نيز ضعف زيرساخت لبنی های فرآورده و شير
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 نيک در استان اردبيل، متغيرهای هر عامل و بار عاملینام عوامل موانع توليد شير ارگا -9 جدول
شماره 

 عامل
 بار عاملی متغيرها عنوان عامل

 های نهادی ناكارآمدی زيرساخت 0

 750/1 در حيطه محصوالت ارگانيکآموزشی ترويجی مناسب برنامه  كافی دولت در ارائه تيحما عدم

 153/1 بازار علوفه و مواد پروتئينی مير دام در تنظكافی نبودن توان تداركاتی نمايندگی پشتيبانی امو

بخش  ريز یواقع ازيبه ن يیدر جهت پاسخگو یجيآموزشی، تحقيقاتی و ترو یها نارسائی برنامه

 دام
150/1 

 100/1 عدم استقرار برنامه ملی محصوالت ارگانيک در كشور

 111/1 يت از توليد لبنيات ارگانيکكشاورزی ا دامپروری در حما بخش های تشکش پايين كارآمدی

های لبنی  شير و فرآورده فقدان نهاد يا سازمان نظارتی در خصوص بازرسی صدور گواهی

 ارگانيک
555/1 

 های تحقيقاتی ناكارآمدی زيرساخت 0

 001/1 های اجرايی و ترويجی ريزی دستگاه عدم استفاده از نتايج تحقيقات در برنامه

 770/1 کهای اجرايی و تحقيقاتی درزمينه توليدات دامی ارگاني بخشضعف ارتباط بين 

 710/1 زمينه دامپروری ارگانيک كارايی پايين مؤسسات پژوهشی در

 501/1 تحقيقاتی علوم دامی به توليدات دامی ارگانيک عدم تمركز كافی مراكز

 های بازار زيرساخت ناكارآمدی 3

 750/1 حمايتی از توليد یها استيناكارايی س و نابسامانی بازار

 115/1 به دامدارانفصش كاری در موقع تسهيالت الزم  وعدم تخصيص به ینگيكمبود نقد

 130/1 ها متيزيربخش دام به علت عدم ثبات ق در یگذار هيكمبود امنيت سرما

 571/1 توليد یها نهاده ساير قيمت افزايش از توليدی ناشی شير شده تمام قيمت افزايش

 500/1 ی لبنی ارگانيکها فرآوردهفقدان بازار شفاف جهت عرضه شير و 

 510/1 ويژه شير ات دامی بهفقدان يا عدم كارايی پرداخت يارانه به بخش توليد

 ها ناكارآمدی تدوين و اجرای دستورالعمش 0

 150/1 های مدونی جهت پرورش دام ارگانيک در كشور عدم وجود دستورالعمش

 501/1 های آلوده ای در خصوص انتقال غيرقانونی دام عدم اعمال مقررات قرنطينه

 550/1 خام شير اجباری كيفيت فقدان استاندارد

 های فرهنگی ناكارآمدی زيرساخت 5

 770/1 انگيزه پايين دامداران نسبت به پذيرش عمليات توليد شير ارگانيک به دليش كاهش عملکرد

 130/1 كشاورزی بخش ملی ريزی برنامه و نيازسنجی در برداران ارگانيک بهرهمشاركت كمرنگ 

دامداران  یها یو ركود تعاون یريگ عدم شکش و توليدكنندگان نيفرهنگ تعاون در ب ضعف

 استان
100/1 

 ريسک توليد 1

 717/1 (تب برفکی، سش، برسلوز) های واگير ناپذير بودن واكسيناسيون عليه برخی بيماری اجتناب

 111/1 یعدم تعادل دام و مرتع به سبب مشکالت اجتماعی و فرهنگ

 550/1 های شيميايی كاهش عملکرد توليدات زراعی ا دامی ارگانيک به دليش عدم استفاده از نهاده

7 
شده به  ناكارآمدی خدمات ارائه

 توليدكنندگان

در توليد شير  ها یدامداراز ( خريد تضمينی، یمالی و فن یها كمک)كافی دولت  تيحما عدم

 ارگانيک
700/1 

 710/1 محصوالت كشاورزی ريسا نسبت بهكافی نبودن ارائه خدمات به توليدكنندگان علوفه 

 صنعتی عدم توليد علوفه موردنياز توليدكنندگان شيبه دلصنعتی به بازار  دكنندگانيتولوابستگی 

 شير
501/1 

0 
ات سطح دانش و اطالع ناكارآمدی

 دامداران

 150/1 فنی اغلب توليدكنندگان پايين بودن دانش

 150/1 كالن دولت یها استيتوليدكنندگان باسعدم آشنايی كافی 

 105/1 ناچيز بودن اطالعات تخصصی دامداران برای توليد شير ارگانيک

 ناكارآمدی مديريت واحدهای دامی 5

 153/1 در واحدهای توليدی (يد شير ارگانيکتول) جای كيفيت بها دادن به افزايش كميت به

 103/1 ضعف مديريت در تبديش واحدهای توليد شير غير ارگانيک به ارگانيک

 501/1 ی در واحدهای دامداری استانور بهرهپايين بودن 

 



 010      شناسایی و تحلیل موانع و مشک ت تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل

 

 مقايسه ديدگاه كارشناسان نسبت به موانع توليد شير ارگانيک در استان اردبيل -4جدول 

 تعداد بندیمتغيرگروه تهمتغير وابس
ميانگين 

 رتبه
-Mann آماره

Whitney U 
Asymp. Sig. 

 (2-tailed) 

 های نهادی ناكارآمدی زيرساخت
 05/77 01 كارشناس سازمان

0100 177/1 كارشناس شركت  
 خدمات

010 50/10 

های  ناكارآمدی زيرساخت
 تحقيقاتی

 05/71 01 كارشناس سازمان
شركت كارشناس  000/1 0030

 خدمات
010 30/10 

 های بازار زيرساخت ناكارآمدی
 00/10 01 كارشناس سازمان

كارشناس شركت  070/1 0300
 خدمات

010 77/15 

ناكارآمدی تدوين و اجرای 
 ها دستورالعمش

 50/55 01 كارشناس سازمان
كارشناس شركت  033/1 0150

 خدمات
010 50/17 

های  ناكارآمدی زيرساخت
 فرهنگی

 05/70 01 كارشناس سازمان
كارشناس شركت  153/1 0115

 خدمات
010 01/10 

 ريسک توليد
 15/15 01 كارشناس سازمان

كارشناس شركت  500/1 0300
 خدمات

010 01/15 

شده به  ناكارآمدی خدمات ارائه
 توليدكنندگان

 00/57 01 كارشناس سازمان
كارشناس شركت  000/1 0000

 خدمات
010 50/17 

ناكارآمدی سطح دانش و 
 اطالعات دامداران

 30/55 01 كارشناس سازمان
كارشناس شركت  003/1 0107

 خدمات
010 15/10 

ناكارآمدی مديريت واحدهای 
 دامی

 10/57 01 كارشناس سازمان

كارشناس شركت  011/1 0030
 خدمات

010 10/17 

 

يقاتی دومين چالش از ديادگاه كارشناساان باود كاه باا مطالعاات       های تحق ها، ناكارآمدی زيرساخت مطابق با يافته
 نتايج از استفاده كه عدمطوریبه. سويی داردهم (0105 و داموود، 0305  مطيعی و خراسانی، 0305يعقوبی و ناصری، )

ترويجای   های اجرايای و  های سيستم ترين ضعف ترويجی از جمله عمده و اجرايی های دستگاه ريزی برنامه در تحقيقات
تارين دالياش آن   ارگانيک ازعماده  دامی توليدات درزمينه تحقيقاتی و اجرايی های بخش بين ارتباط باشد كه ضعف می
های اجرايی و تحقيقاتی جدا از هم فعاليت نمايناد در  بايست تدابيری  برای آن سنجيده شود اگر بخشباشد كه می می

-طور همان. شوند ارگانيک می های مختلف از جمله دامپروریدر زمينه پژوهشی مؤسسات پايين كارايینهايت منجر به
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های بازار سومين ماانع تأثيرگاذار در راساتای تولياد شاير       زيرساخت های پژوهش حاضر نشان داد ناكارآمدی كه يافته
م درياافتی  شود كه سه همواره نقايص موجود در ساختار بازار محصوالت كشاورزی و دامپروری منجر می. ارگانيک بود

ها نقش  در اين پژوهش نيز واسطه (.0305كرباسی، )پردازند پايين باشد  كنندگان می توليدكنندگان از قيمتی كه مصرف
 نقادينگی  تولياد، كمباود   از حمايتی های سياست ناكارايی و بازار پررنگی در بازار شير استان اردبيش داشتند و نابسامانی

 باه  دام در زياربخش  گاذاری  سرمايه امنيت دامداران، كمبود به كاری فصش در الزم تسهيالت موقع به تخصيص وعدم
 بازار توليد، فقدان های نهاده ساير قيمت افزايش از ناشی توليدی شير شده تمام قيمت ها، افزايش قيمت ثبات عدم علت
 دامای  توليادات  بخاش  به يارانه پرداخت كارايی عدم اي و فقدان ارگانيک لبنی های فرآورده و شير عرضه جهت شفاف
در  .بايسات بارای حاش آن تادابيری الزم اتخااذ شاود       شير از جمله مسائش مبتالبه بازار شير استان بود كه مای  ويژه به

 همکارانو  شادبولت، کيارگان داتيتول یابيدر مورد بازار نانيفقدان و عدم اطم( 0110)های پادل  خصوص زير ساخت
از . ی را موانع توليد محصوالت ارگانياک گازارش كردناد   خطر مال (0110) توليد و دی بو  و همکاران هزينه( 0110)

نيز ضمن مطالعات خود نشان داد كه شراي  قيمت باال، تضمين بازار و بازارياابی آساان عواماش    ( 0110)طرفی اولگان 
 با توجه به نتاايج، چهاارمين ماانع تولياد شاير      .ستمهم برای پذيرش و توسعه كشاورزی ارگانيک توس  كشاورزان ا

 جهات  مادونی  هاای  شايان ذكر است مادامی كه دستورالعمش .ها است ارگانيک ناكارآمدی تدوين و اجرای دستورالعمش
خاام تصاويب و عمليااتی     شير كيفيت اجباری كشور تدوين و ضمانت اجرايی نيابد و استاندارد در ارگانيک دام پرورش

، (0100) چاندر و همکااران . برداشتن در راستای توليد شير ارگانيک با مشکالت عديده ای روبرو خواهد بود نگردد گام
 نيز در مطالعاات خاود باه ترتياب ماوانعی چاون      ( 0110) و سيرا و همکاران( 0115) ، وايرو و همکاران(0350) باقری

و  دهناده غلا    یگاواه  ساتم يو س یكراسا برو ،فيضاع  یوجاود اساتانداردها  ، کيا لحاظ نمودن اصول ارگاندشواری 
 ،(0110) همکااران و  کلسونيما سو با تحقيقاتها و هم با توجه به يافته .را مطرت كردند مقررات ميتنظ های پيچيدگی

. در تولياد شاير ارگانياک اسات     های فرهنگی پنجماين ماانع مطارت    ناكارآمدی زيرساخت( 0100) ديودا و تالسبابووا
 بارداران  عملکارد دارناد، بهاره    كااهش  دلياش  باه  ارگانيک شير توليد عمليات پذيرش به نسبت نیپايي دامداران انگيزه

شاوند و فرهناگ تعااون در باين      كشاورزی كمتر مشااركت داده مای   بخش ملی ريزی برنامه و نيازسنجی در ارگانيک
 تباديش  جدياد،  موضاوعات مفااهيم و   از تارس  ی چاون ناشی از عوامل تواند میاين عامش خود . رنگ استدامداران كم
ها، ريسک توليد ششمين مانعی است كه تولياد شاير    با توجه به يافته. باشد فقدان اطالعات و دانش مربوطه و پيچيده
. توليد در بخش كشااورزی پيوساته در شاراي  ناپايادار و دشاواری قارار دارد       .كند  را با محدوديت مواجه می ارگانيک
از طرفای  . فعااليتی هماراه باا ريساک درآورده اسات      صاورت  باه وليد در اين بخش را بودن اين شراي ، ت آميز مخاطره
 باه  ارگانياک  دامای  ا زراعی توليدات عملکرد و كاهش واگير های بيماری برخی عليه واكسيناسيون بودن ناپذير اجتناب
.  شود ارگانيک را منجر می شيميايی از جمله مواردی است كه ريسک توليد در دامپروری های نهاده از استفاده عدم دليش

و ( 0115)، استرت و همکاران (0550) گرگورو مک  کيچاود ،(0115) همکارانفالتن و ، (0100) همکارانبرنتسن و 
ی توليدی، ريسک قيمت، كاهش ميزان محصول و فصلی شادن  ها سکيرنيز در مطالعات خود انواع ( 0105) بانيووالی

ديگر نتايج تحقياق حاضار نشاان داد كاه ناكارآمادی       .د ارگانيک را گزارش نمودندتوليد شير و عدم اطمينان به فرآين
 باه  خدمات در اين خصوص ارائه. شده به توليدكنندگان، هفتمين مانع پيش روی توليد شير ارگانيک است خدمات ارائه
و فنای و خريادهای   هاای ماالی    كشاورزی كافی نبوده و ارائه حمايات  محصوالت ساير به نسبت علوفه توليدكنندگان
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ضرورت حمايات و  ( 0100) مطالعات ديودا و تالسبابووا. گيرد ها در توليد شير ارگانيک صورت نمی تضمينی از دامداری
از ايان يافتاه    وقارار داده   تأيياد  ماورد كشااورزی ارگانياک را    ازجملهنوين كشاورزی  های فناوریدر توسعه  پشتيبانی
. های تحقياق اساتخراج شاد    ش و اطالعات دامداران مانع هشتم است كه از يافتهسطح دان ناكارآمدی .كند میحمايت 

و توسعه يک تکنولوژی يا فناوری جديد باارز اسات، كمباود اطالعاات و داناش       پذيرشاهميت دانش و اطالعات در 
  اشااره ه آن توسعه كشاورزی ارگانيک است كه در مطالعات زيادی نياز با   راه دريک محدوديت و مانع بزرگی  عنوان به
 یموساو و  (0351)، و همکاران یمراد ،(0115)استرت و همکاران ، (0105) مطالعات بانيووالی كهطوریبه. است شده

 در اطالعاات  داماداران و فقادان   سواد پايين ، سطحكشاورزان یعدم آگاهنشان داد كه  (0350)بيگی،  یمطلوب و تق
هاای   مطاابق باا يافتاه    .ت دامپروری ارگانيک و توليد شير ارگانيک استارگانيک از موانع كاربس توليد های شيوه مورد

در اين پژوهش به كميت شير توليدی بيش . شده ناكارآمدی مديريت واحدهای دامی بود تحقيق، آخرين عامش استخراج
ملکارد فنای و   ماؤثر بار ع   یيکی از عوامش اصل. وری در واحدهای دامی پايين بود شد و بهره از كيفيت آن بها داده می

هدف اصلی از مديريت صاحيح در داماداری رسايدن باه     . تأثير عوامش مديريت است ی توليدی دامیاقتصادی واحدها
نيز ضارورت بهباود ماديريت     (0103)بائور و همکاران  گشياستتحقيقات . مطلوب است یور عملکرد، سوددهی و بهره

پاژوهش، پيشانهادهای زيار ارائاه      شده از های اصلی كسب يافتهبا در نظر گرفتن  .كند واحدهای دامپروری را تأييد می
 :گردد می

 ريو توساعه بازارهاای محلای شا     جااد ي، بيمه محصوالت آناان، ا دامداراندولتی با حمايت از  یها دولت و سازمان
شاتن  در اختياار گذا  ،ارگانياک  و فارآوری شاير   برای ذخيره و نگهداری يیها و بررسی اقتصادی، ايجاد محش کيارگان

تولياد  انگيزه و نگرش كشاورزان را نسابت باه    ونقش كافی و مجهز به سردخانه برای اين نوع محصوالت، وسايش حمش
 .ارگانيک تقويت و بهبود بخشند شير

 هاای ويژگای  و داماداران  محلای  تجربياات  از حاصش شراي  بومی، دانش اساس بر ارگانيک دامپروری هایپروژه
 .اجرا شود هدف طراحی و منطقه اجتماعی

و تشاويق آناان باه شاركت در ايان       داماداران ارگانيک بارای  دامپروری  نهيآموزشی ترويجی درزم یها ارائه دوره
ارگانياک از طرياق   شاير  ز باه تارويج   اارگانياک و نيا   دامپاروری چنين، آموزش مروجين برای اشااعه  ها و هم كالس
 یهاا  یرتباطی و منابع اطالعاتی جهت ارتقااء ساطح آگااه   های اسايركانال جمعی مثش راديو و تلويزيون و یها رسانه

 .ارگانيک پرداخته شود شير دكنندگانيكنندگان و تول عمومی مصرف

ی الزم از تحقيقات دامپروری ارگانيک در همه ابعاد آن فنی، اقتصادی و اجتماعی، تشاويق و ترغياب   ها یبانيپشت
 باا  ارگانياک  دامپاروری  تحقيقاتی و اجرايی های بخش نبيرتباط همچنين ا. صورت گيرد مصرف محصوالت ارگانيک

 و تولياد  زنجياره  كنشاگران  باين  همکاری گسترش منطقه و با بومی های دام توليد توان ارتقاء و رشد امکان به توجه
 .شير ارگانيک بهبود داده شود بازاريابی

 جهات  ريازی  كيفيت، برنامه با دامی محصوالت بازاريابی از يی چون تدوين قانون سالمت شير، پشتيبانیها برنامه
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 باا  داماداران  باه  وری بهاره  پاداش توليد وتصويب از پس و توليد از پيش مراحش تمامی در دامپروری ضايعات كاهش
 .ها طراحی و اجرا شود ی دامداریور بهرهمحيطی جهت ارتقاء زيست مسائش رعايت و باال وریبهره

 ترويجای  خادمات آموزشای   و ای مشااوره  حماايتی،  خدمات اردبيش استان رد الگويی ارگانيک لبنی مزارع با ايجاد
 .دامداران ارائه شود ارگانيک به دامپروری های مهارت و استانداردها

تغذيه  نژاد، اصالت دامداری، مديريت آموزش هایكالس با برگزاری دامداران مالی و مديريتی فنی، مهارتی، توان
 حضاوری  دام، آماوزش  غاذايی  جيره تهيه روند و دام ازخورا  استفاده جهت در جیتروي هایكالس برگزاری ،غيره و

 از بهاره وری و بازدياد   افازايش  جهات  در داماداران  هاا، آماوزش   هزيناه  كااهش  و تولياد  افزايش جهت در دامداران
 .استان ارتقاء داده شود از خارج و داخش موفق های دامداری

 منابع

مجموعاه مقااالت   . شيا در شهرساتان اردب  کيا متعارف به كشت ارگان ینيزم بيكشت س شيموانع تبد. 0350. ا ،یرباق
 .50مهرماه  01-00 ،یليدانشگاه محقق اردب ک،يارگان یكشاورز یكنگره مل

ساازمان جهااد   : شيا اردب. شيتان اردباس یدامدار تيوضع یگزارش بررس. 0350. شياستان اردب یازمان جهاد كشاورزس
 .00/01/0353: آخرين دسترسی ، www.ardabil.agri-jahad.ir: ، قابش دستيابی دریكشاورز

اياران   روساتايی  منااطق  در ارگانيک كشاورزی توسعه جايگاه ارزيابی. 0350. و افتخاری، ع. ، پورطاهری، م.رضوی، ت
های روستايی،  فصلنامه پژوهش. گذار توسعه درحال و شده گواهی ارگانيک محصوالت توليدكنندگان: موردی مطالعه
1(0 :)05-07. 

  .ص 330 نشر نور علم، زابش،. بازاريابی محصوالت كشاورزی. 0305. كرباسی، ع

 .ص 011 تهران، ،نشر شريف. ها در تحقيقات اقتصادی و اجتماعی پردازش و تحليش داده. 0350. كالنتری، خ

. رانيا محصوالت ساالم در ا  ديموجود در حوزه تول تهديدهایو  ها فرصت. 0305. م ،یو خراسان .س ،یلنگرود یعيمط
و مناابع   یكشااورز  قاات يمحصول سالم، مركاز تحق  ديو تول داريپا یكشاورز یمل شيهما نيعه مقاالت اولمجمو
 .آبان، اصفهان 01و  05 ،اصفهان یعيطب

 داريا عنوان بستر توساعه پا  به کيارگان یكشاورز گاهيجا شيتحل. 0351. آ ی،عقوبيو  .م ،یزيعز ،.م ،یدريح ،.ژ ،ادیمر
 شيهماا  نيمجموعه مقاالت دوما (. و قروه واندرهيد یها شهرستان یمطالعه مورد)كشاورزان  دگاهياز د یكشاورز
 .همدان ،رماهيت 01و  05 نا،يس یهمدان، دانشگاه بوعل ،يیروستا داريتوسعه پا یمل

 یشهرساتان بهاار نسابت باه كشااورز      كااران  ینا يزم بينگرش س یبررس. 0350. م ،یگيب یو تق .سطلب،  یموسو
دانشاگاه محقاق    ک،يا ارگان یكشااورز  یمجموعه مقااالت كنگاره ملا   . دهنده آن موانع و عوامش توسعه ،کيارگان

http://www.ardabil.agri-jahad.ir/
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Abstract 
During recent years, animal organic productions have been of interest to 

producers, policy makers and consumers around the world. The aim of the present 

study is identification of organic milk production difficulties in the Ardabil 

province by using the cross – correlation method. The population under study 

included 200 livestock experts and consultancy company staff of this province and 

the effective sample size used was 120 that was obtained by Cochran statistics. The 

sampling and selection technique used for choosing the sample society was the 

stratified random sampling technique. The main tool of data collection was a 

questionnaire whose validity was not only confirmed by experts but its Cronbach 

alpha coefficient was 95%. The results showed that the 9 main difficulties were 

inefficiencies of institutional infrastructure, research infrastructure, market 

infrastructure, development and implementation of guidelines, cultural and 

psychological inadequacy of infrastructure, existence of production risk, and 

ineffectiveness of the services offered to producers, inadequacy of knowledge and 

information ranchers and inefficiency of management of animal units. These items 

covered 69.75% of the total variation related to the difficulties of organic milk 

production in this province. 
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