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چکيده
طی سالهای اخير توليدات دامی ارگانيک با افزايش توجه و استقبال توليدكنندگان ،سياستگذاران و مصرفكنندگان سراسر دنيا
همراه بوده است .تحقيق حاضر باهدف شناسايی و تحليش موانع تولياد شاير ارگانياک در اساتان اردبياش و باه روش توصايفی-
همبستگی انجام گرفت .جامعه آماری اين پژوهش كارشناسان امور دام سازمان جهاد كشاورزی و شركتهای خدمات مشاورهای
دامپروری استان اردبيش بود ( )N=011كه با استفاده از فرمول كوكران ،حجم نمونه  031نفار تعياين شاد .روش نموناهگياری و
انتخاب افراد در جامعه روش طبقهای با انتساب متناسب بوده است و در داخل طبقهها تعداد نمونه مورد نیاز بهطوور کوام
تصادفی انتخاب شدند .ابزار اصلی جمعآوری داده ها ،پرسشنامه بود كه روايی محتوايی آن توس كارشناسان و صااحبنظاران
توليدات ارگانيک تأييد شد .پايايی ابزار سنجش با استفاده از ضريب آلفای كرونباخ تأييد گرديد كه مقدار آن  1/55بهدسات آماد.
نتايج تحليش داده ها حاكی از شناسايی نه مشکش اصلی شامش ناكارآمادی زيرسااختهاای نهاادی ،زيرسااختهاای تحقيقااتی،
زيرساختهای بازار ،تدوين و اجرای دستورالعمشها ،زيرساختهای فرهنگی و روانشناختی ،وجود ريسک توليد ،خدمات ارائهشده
به توليدكنندگان ،ناكافی بودن سطح دانش و اطالعات دامداران و ناكارآمدی مديريت واحادهای دامای داشات .ايان عواماش در
مجموع  15/75درصد از كش واريانس مربوط به متغيرهای موانع و مشکالت توليد شير ارگانيک را تبيين كردند ،بنابراين كاربست
دامپروری ارگانيک و توسعه آن مستلزم شناسايی ،رفع و تدوين خ مشیهای مناسب است.
كلمات كليدی :توليد ارگانيک ،دامپروری ،شيرارگانيک ،موانع

 -0استاديار گروه كشاورزی دانشگاه پيام نور ،دانشگاه پيام نور ،صندوق پستی  053553157تهران ،ايران
 -0دانشيار دانشکده اقتصاد و توسعه كشاورزی ،دانشگاه تهران
 -3استاديار دانشکده اقتصاد و توسعه كشاورزی ،دانشگاه تهران
 -0استاديار دانشکده كشاورزی ،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی كشور
(* -نويسنده مسئول)nasrabadi55@yahoo.com :
DOI: 10.22048/rdsj.2017.51323.1529
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مقدمه
در سالهای اخير نگرانیها در خصوص كيفيت محصوالت دامی (شير ،گوشت و تخممرغ) افزايشيافته است كاه
به دليش حضور باقيمانده آفت كش های مختلف ،حشرهكشها ،مواد شيميايی و هورمونهاا در محصاوالت دامای باوده
است .با توجه به اينكه دامپروری ارگانيک در سراسر جهان درحال توسعه است ،تقاضا برای توليدات دامی ارگانيک نيز
بهطور فزايندهای در حال افزايش است (بانيووالی 0و همکاران .)0105 ،در پاسخ باه رشاد تقاضاای محصاوالت دامای
پيشبينیشده كه برای سال  ،0151رشد قابشتوجهی در تعداد مزارع لبنی ارگانيک در دنيا وجاود دارد (فيباش.)0105 ،0
در طول  05سال گذشته ،تقاضا برای مواد غذايی ارگانيک به طور فراوان در اياالتمتحده افزايشيافته است .توليادات
شير ارگانيک كه بخش بزرگی از اين تغيير در تقاضا را تشکيش داده اسات ،حادود  0درصاد از كاش محصاوالت لبنای
مصرفشده و  00درصد از كش فروش مواد غذايی ارگانياک در ايااالتمتحاده را در ساال  0103تشاکيش داده اسات.
به منظور مطابقت با اين تغيير تقاضا ،دامداریهای معمولی در حال گذار به فرآيند توليد ارگانيک می باشند تا باهتوانناد
شير ارگانيک گواهیشده دپارتمان كشاورزی اياالتمتحده را توليد و به بازار عرضاه كنناد .در ايان راساتا كاش تعاداد
گاوهای شيری ارگانيک از  30051رأس در سال  0111باه  050770رأس در ساال  0100افازايشيافتاه اسات .ايان
افزايش بيش از پنجدرصدی فق دريازده سال اتفاق افتاده است (دپارتمان كشاورزی ايااالتمتحاده .)0100 ،3منااطق
روستايی بخش مهمی از جوامع را تشکيش میدهند .بااينحال ،اين مناطق طی فرايندهايی با كااهش جمعيات مواجاه
شدهاند و اين موضوع پايداری مناطق روستايی را در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و زيستمحيطی متزلازل مایكناد .ياک
ضرورت برای توسعه استراتژی هايی جهت غلبه بر اين مسئله وجود دارد (گابريش .)0117 ،0بخاش دامپاروری اهميات
زيادی برای پايداری اقتصاد روستايی و اكوسيستمها دارد .با توجه به تقاضای رو به رشد برای محصوالت دامی ،نياز به
طراحی سامانه های توليدات دامی جديدی است كه تركيبی از امنيت غاذايی و پاياداری را باه وجاود آورد .دامپاروری
ارگانيک يک راهبرد مفيد برای رسيدن به چنين هدف محوری است (اسکريبانو .)0101 ،5محققاان در ارزياابی نقاش
دامپروری ارگانيک در توسعه پايدار روستايی نشان دادند كه توليدات ارگانيک يک ركن مهام توساعه پايادار روساتايی
است .اين مدل توليد اثرات جانبی مثبت زيادی نسبت به مدل توليد مرسوم دارد كه عبارت اند از ،حفاظات از كشات و
اكوسيستم ،ايجاد شغش ،درآمد كارگران ،سودآوری مزارع و اقتصااد محلای (اساکريبانو و همکااران 0105 ،اساپينوزا،1
 0117پايوسلی .)0115 ،7مزايای مدل توليد ارگانيک در رابطه باا توساعهروساتايی در فاروش محصاوالت از طرياق
كانالهای بازاريابی و به دست آوردن قيمت حق بيمه برای محصوالت ارگانيک نمود میيابد .قيمت حاق بيماه بارای
سودآوری مزارع ارگانيک ،بهويژه در طول سالهای تبديش ،به دليش كاهش درآمد و افزايش هزينههای اغلب كشاورزان
الزم است (سيفانگ 0111 ،0ويتمن و همکاران 0100 ،0تزورامانی 0100 ،0و ساهم .)0103 ،3با بررسیهای انجامشده
1- Banuvalli
)2- FiBL (Research Institute of Organic Agriculture
)3- USDA (United States Department of Agriculture
4- Gabriel
5- Escribano
6- Espinoza
7- Pauselli
8- Seyfang
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از بعد نظری (ديدگاهها ،تعاريف و اصول كشااورزی ارگانياک) و تجرباه كشاورهای مختلاف در ساطح جهاان ،تولياد
محصوالت ارگانيک در ايران در مراحش نخستين قرار دارد و تحول چندانی در اين زمينه مشاهده نمایشاود (رضاوی و
همکاران .)0350 ،ميزان اثربخشی كشت ارگانيک در مناطق روستايی كشور در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محيطی فق
در موارد خاصی بوده و گويای آن است كه كشت ارگانيک تأثيرات يکپارچه و جامعی نداشته است و نياز باه حمايات و
توجه بيشتری از سوی دولت و مسئوالن دارد (رضوی و همکاران .)0350 ،استان اردبيش با برخورداری از يکميلياون و
 05هزار هکتار مراتع و منابع غنی طبيعی يکی از قطبهای مهم دامپروری كشور محسوب مایشاود ،در ايان اساتان
 %53شير خام توليدشده بهصورت سنتی و توس دامداریهای كوچک روستايی و عشايری تولياد مایشاود .در حاال
حاضر دامپروری در اقتصاد منطقه نقش مؤثری را ايفا میكند با توجه به مطالعاات معاونات برناماهريازی اساتانداری
اردبيش و بر اساس شاخص  ،RCA0بخاش داماداری باا شاخصای معاادل  01/5بااالترين مزيات نسابی را در مياان
فعاليتهای كشاورزی استان اردبيش دارد (سازمان جهاد كشاورزی استان اردبيش .)0350 ،با توجه به تقاضای رو به رشد
توليدات دامی ارگانيک ،اهميت آن در توسعه روستايی و وجود قابليتهای بالقوه در استان اردبيش ،شناسايی موانع پيش
روی توليد شير ارگانيک و حذف آنها ضروری مینمايد .آماده نبودن زيرساختهای الزم در جهاتگياری باه سامت
توليدات ارگانيک و موانع موجود در اين راه ،باعه عدم استفاده از ظرفيتهای توليد شير ارگانيک خواهد شد .پاژوهش
حاضر با مطالعه ويژگیهای فردی و حرفه ای كارشناسان ،موانع و مشکالت پيش روی توليد شير ارگانياک را در ابعااد
نهادی ،اقتصادی ،توليدی ،پشتيبانی ،مديريتی ،تحقيقاتی ،اطالعاتی و فرهنگی از ديدگاه كارشناساان ماورد بررسای و
واكاوی قرار میدهد .در رابطه با موانع توليدات ارگانيک تحقيقات گستردهای در داخش و خارج كشور انجام شده كه به
پاره ای از آنها پرداخته میشود.
در تحقيقات انجامگرفته در داخش كشور ،با توجه به مطالعات محققان مهمترين موانع توليد محصوالت ارگانيک و
سالم عبارتاند از :عدم آگاهی كشاورزان (مرادی و همکاران 0351،و موسوی مطلاوب و تقای بيگای ،)0350 ،كمباود
فرصتهای بازار و مشکالت بازاريابی محصاوالت ارگانياک ،فقادان حمايات دولات از محصاوالت ارگانياک ،وجاود
استانداردهای سخت گيرانه مشکالت تهيه نهادههای الزم برای توليد محصول ارگانيک (باقری ،)0350 ،فعالياتهاای
ناكافی تحقيق و توسعه در داخش كشور (يعقوبی و ناصری 0305 ،و مطيعی لنگرودی و خراسانی ،)0305 ،نبود نهادها و
ارگانهای حمايتی و كمکكننده (هاشمی نژاد و رضوانفر ،)0305 ،نبود تشکيالت و نهادهای مربوط باه توليدكننادگان
(رضوی و همکاران )0350 ،و عدم تمايش مصرفكنندگان به پرداخت قيمت اضافی برای محصول ارگانيک (خالادی و
همکاران.)0117،
در بررسی زيرساختهای نهادی ،فالتن و همکاران ،)0115( 5در مطالعه در دامداران ارگانيک و معمولی از خطر
و مديريت ريسک در نروژ نشان دادند كه تعدادی از متغيرهای اجتمااعی و اقتصاادی باه ريساک و ماديريت ريساک
1- Wittman et al
2- Tzouramani
3- Sahm
4- Revealed comparative advantage
5- Flaten et al
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مرتب هستند و دامداران ارگانيک در مقايسه با همکاران متعارف خود ،وزن بيشاتری باه عواماش نهاادی مرباوط باه
سامانههای توليد خود قائش بودند .تأثير اصلی ريسک نهادی نشان میدهد كه سياستگذاران بايد باا احتيااط در ماورد
تغيير سياستهای لحظهای تصميم بگيرند .آنها بايد گسترهای از طرتهای سياست اساتراتژيک كاه باه داماداران در
طول زمان اعتمادبهنفس بيشتری بدهد ،لحاظ كنند .عالوه بر اين ،محققان بايد توجه بيشتری به ريسکهاای نهاادی
داشته باشند .در رابطه با زيرساختهای بازار و عوامش اقتصادی ،پادل )0110( 0در يک مطالعه در اتريش ،موانع تباديش
گستردهتری را شناسايی كرد كه شامش مسائش اقتصادی غير از سود ،مانند تقاضای باالی نيروی كار در توليد ارگانيک،
فقدان و عدم اطمينان در مورد بازاريابی توليدات ارگانيک است .در تحقيقات انجامشده ديگر نيز تقاضای بيشتر نيروی
كار و خطر مالی همچنين بهعنوان مانعی برای توليدكنندگان ارگانيک در مزارع هلند و ساوئيس شناساايیشاده اسات
(دی بو و همکاران .)0110 ،0شادبولت و همکاران )0110( 3در مطالعه خود بر روی محصوالت لبنی ارگانيک نشاان
0
دادند كه هزينه توليد اين محصوالت در مقايسه با محصوالت متعاارف باين  00تاا  %37افازايش مایياباد .كوكاور
( )0105در مطالعه گذار مزارع لبنی متعارف به مزارع لبنی ارگانيک نشان داد كه عوامش بسياری بر تصاميم كشااورزان
در اتخاذ كشاورزی ارگانيک تأثير میگذارد .در ميان اين عوامش شراي اقتصادی و ويژگایهاای شخصای كشااورزان،
الگوهای توليد محصوالت كشاورزی ،اندازه مزرعاه و سياساتهاای كشااورزی دولات در ماورد كشااورزی ارگانياک
قابشتوجه هستند .اولگان و همکاران )0110( 5نيز ضمن مطالعات خود نشان دادند كه شراي قيمت باال ،تضمين باازار
و بازاريابی آسان عوامش مهم برای پذيرش و توسعه كشاورزی ارگانيک توس كشاورزان است .از داليش اصالی بارای
كشاورزان جهت پيوستن به كشاورزی ارگانيک قيمتهای بهتر و باازار امان بارای محصاوالت ارگانياک ،حفاظات از
محي زيست و مشکالت بهداشتی ناشی از استفاده از مواد شيميايی و همچنين مشکالت زراعی در كشاورزی مرساوم
است (آلکسوپولوس .)0101 ،1در رابطه با قوانين و مقررات توليد ارگانياک ،وايارو و همکااران ،)0115( 7معتقدناد كاه
استانداردهای ضعيف ،بروكراسی و سيستم گواهی دهنده غل تهديدات بزرگی در توسعه كشاورزی ارگانياک هساتند.
چاندر و همکاران )0100( 0در مطالعات خود نشان دادند كه تغييرات در الگوهای مصرف منجر به تداوم افزايش تقاضاا
برای توليدات دامی میشود و لحاظ نمودن اصول ارگانيک چالش عمده در سامانههای توليدات دامی ارگانيک است .از
طرفی پيچيدگیهای تنظيم مقررات (كاغذبازی ،صدور گواهينامه و غيره) ،ريسک قيمت ،مشاکالت تولياد ،مشاکالت
دسترسی به بازار و مسائش مربوط به مديريت از ديگر چالشهای پيش روی توليد ارگانيک اسات (سايرا و همکااران،5
 .)0110درزمينه مسائش اجتماعی نتايج تحقيقات مايکلسون ،)0110( 01نشان داد كه نبود سياست كشاورزی مناساب و
زمينههای اجتماعی میتواند بهعنوان مانع بزرگی درراه توسعه كشاورزی ارگانيک در باين كشااورزان باشاد .درزميناه
1- Padel
2- De Buck et al
3- Shadbolt et al
4- Cukur
5- Olgun et al
6- Alexopoulos
7- Viro et al
8- Chander et al
9- Sierra et al
10- Michelsen
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ريسکهای توليدی ،برنتسن و همکاران ،)0100( 0ميزان ريساک در مازارع لبنای ارگانياک و راياج را ماورد مقايساه
قراردادند .نتايج نشان داد كه ريسک موجود در سود ناخالص به ازای هر گاو در مزارع لبنی ارگانيک بهطور قابشتوجهی
باالتر است و اين به علت قيمت باال و ريسکهای توليدی است .ريسک قيمت در مزارع لبنی ارگانياک بارای هار دو
قيمت شير و قيمت كنسانتره نسبت به مزارع لبنی رايج بهطور قابشتوجهی باالتر است .با توجه به ريسک تولياد ،تنهاا
ريسک توليد شير به ازای هر گاو بهطور قابشتوجهی در مزارع لبنی ارگانيک باالتر است .فالتن و همکاران ( )0115در
مطالعات خود نشان دادند كه از ديدگاه دامداران ارگانيک ريسک توليد بهعنوان منبع اوليه ريساک شناساايی شاد كاه
اقدامات مالی مانند نقدينگی و هزينههای توليد ،پيشگيری از بيماری و بيمه بهعنوان ابزارهای مهم در مديريت ريسک
توليد معرفی شدند .چاوديک و مک گرگور ،)0550( 0توليدكنندگان دامی را در خصاوص پاياداری مازارع و واحادهای
لبنی ارگانيک موردمطالعه قراردادند .نتايج نشان داد كه توليدكنندگان با توجه به استانداردها و اطالعات بهدساتآماده،
در خصوص عمليات تغيير و تبديش به ارگانيک در سطح مزرعه دچار سردرگمی شدند همچنين در مورد كاهش ميزان
محصول و فصلی شدن توليد شير اظهار نگرانی كردند .استرت و همکاران ،)0115( 3در مطالعه خود موانع متعاددی را
برای تغيير به توليد ارگانيک در بين كشاورزان ويرجينيا گزارش دادند كه از آن جمله میتوان به ماواردی چاون ،عادم
اطمينان به فرآيند ارگانيک ،كمبود اطالعات بازاريابی و اطالعات راجع به قيمت و بودجاه ،مشاکالت تولياد و كمباود
0
اطالعات راجع به توليد ارگانيک اشاره كرد .در رابطه با ماديريت مازارع لبنای ارگانياک ،اساتيگش باائور و همکااران
( ،)0103در مطالعهای مديريت گله در مزارع لبنی ارگانيک و رايج در اياالتمتحده را ماورد ارزياابی قراردادناد .نتاايج
حاكی از آن است كه منافع مصرفكننده و تقاضا برای شير ارگانيک با توجه به كيفيت شير و رفاه دام ،سطح ماديريت
5
در مزارع ارگانيک را در مقايسه با مزارع رايج ارتقا داده است .بهطوركلی در مطالعات خارج از كشور ،ديودا و تالسبابووا
( ،)0100در يک نظرسنجی از توليدكنندگان شير گاو موانع اصلی توليد شير ارگانيک توس دامداران را مطالعه نمودند.
موانع به سه گروه نگرشی ،فنی  -فناوری و اقتصادی تقسيم شدند .مهم تارين ماانع تولياد شاير ارگانياک در منطقاه
ويسوچينا در ميان كشاورزان موردمطالعه عدم وجود قيمت حق بيمه بود .قيمت حق بيمه باالتر می تواند به عنوان ياک
انگيزش جهت كاهش دومين مانع غالب كه رضايت از توليد فعلای داماداران اسات ،عماش كناد .دشاواری تمااس باا
نهادهای پشتيبانی به عنوان سومين مانع مهم در مزارع لبنی موردمطالعه شناخته شد .موانعی از قبيش ترس از مفاهيم و
موضوعات جديد ،تبديش پيچيده ،فقدان منابع ،مشکالت دوران گذار به عنوان موانع عمومی مطرت بودند .از طرفی بانيو
والی و همکاران ( ،)0105در مطالعات خود موانع دامپروری ارگانيک در هند را شامش منابع زمينهاای كوچاک ،ساطح
پايين سواد دامداران ،فقدان اطالعات در مورد شيوههای توليد ارگانيک ،تراكم باالی دام در واحادهای توليادی ،تولياد
ناكافی از خورا و علوفه ،هزينه باالی صدور گواهينامه ،دشواری فراهم آوردن يک منطقه بزرم جهت حركت آزادانه
دام ،باال بودن هزينه توليد محصوالت دامی ارگانيک ،كاهش عملکرد محصول در توليدات محصوالت دامی ارگانياک
و عوارض جدی در تأمين موادغذايی و ايمنی موادغذايی به علت عدم استفاده از مواد نگهدارنده معرفی نمود .در ياک
1- Berentsen et al
2- Chadwick and McGregor
3- Sterrett et al
4- Stiglbauer et al
5- Duda and Tlacbabova
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تقسيمبندی جامع داموود )0105( 0موانع انتقال به توليدات ارگانيک را در چهار دسته طبقهبندی میكند-0 :دوره انتقال
به توليدات ارگانيک سه سال چالش عمده دارد كه عبارتاند از نياز به سرمايهگذاری ،هزينههای عملياتی باال ،مديريت
ريسک و هزينه های پيروی از مقررات در مدت زمانی كه هنوز محصول دارای شراي برای قيمت حق بيماه ارگانياک
نيست -0 .اطالعات جهت توسعه طرت كسبوكار و يا مدلهای اقتصادی برای انتقال باه توليادات ارگانياک ناكاافی
است -3 .سرمايهگذاری عمومی در تحقيقات كشاورزی ارگانيک ،پشتيبانی فنی و آموزش برای پاسخگويی به نيازهای
موجود ،گسترش و توليدكنندگان آينده محصوالت ارگانيک كافی نيست -0 .دسترسی به زمين و سرمايه چاالشهاای
قابشتوجهی برای كشاورزان در مناطق با هزينههای باال است.
مواد و روشها
اين پژوهش ازنظر ماهيت از نوع پژوهشهای كمی ،ازنظر ميزان كنترل متغيرها از نوع غيرآزمايشی و ازنظر هدف
از نوع تحقيقات كاربردی بوده و به روش توصيفی-همبستگی انجامشده است .جامعه آماری تحقيق شامش كارشناسان
امور دام سازمان جهاد كشاورزی ( 01نفر) و شركتهای خدمات مشااورهای دامپاروری ( 011نفار) در اساتان اردبياش
(درمجموع  011نفر) بود .حجم نمونه با استفاده از آماره كوكران 031 ،نفر تعيين گرديد (رابطه  .)0نموناهگياری در دو
مرحله صورت گرفت بهطوریكه در مرحله اول از روش نمونهگيری طبقهای با انتساب متناسب (رابطه  )0استفاده شاد
(طبقه كارشناسان سازمان جهاد كشاورزی و طبقه كارشناسان شركتهای خدمات مشاورهای).
()0

N t.s 
2
N .d 2  t.s 
2

s
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n

d t

 =Nحجم جامعه آماری =t ،عدد ثابت  = S ،0 /51انحراف معيار جامعه
 =dدقت احتمالی = n ،حجم نمونه = n1 ،حجم نمونه مقدماتی

()0

Nh
N

nh  n

در مرحله دوم در داخش طبقهها تعداد نمونه مورد نياز بهطور كامالً تصادفی (با اساتفاده از جادول ارقاام تصاادفی)
جهت مطالعه انتخاب شدند .تعداد نمونه مورد انتخاب از هر طبقه شاامش  01نفار كارشاناس اماور دام ساازمان جهااد
كشاورزی و  010نفر كارشناسان شركتهای خدمات مشاورهای دامپروری شهرستانهای استان محاسبه گرديد .افاراد
موردمطالعه با استفاده از پرسشنامه مورد پرسشگری و مصاحبه قرار گرفتند .در پژوهش حاضار ابازار اصالی گاردآوری
داده ها ،پرسشنامه بوده است كه اين پرسشنامه مستند بر مرور ادبيات تحقيق و با توجه به اهداف مطالعه ،از دو بخاش
عمده :الف) ويژگی های فردی و حرفهای كارشناسان موردمطالعه .ب) موانع و مشکالت در راستای توليد شير ارگانيک
1- Damewood
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با مقياسهای اسمی ،فاصلهای و نسبی تشکيششده است .گويه هاای ابازار تحقياق در بخاش مواناع و مشاکالت ،باا
استفاده از متغيرهای مستخرج از مرور ادبيات و همچنين يافتههای حاصش از مصاحبههای باز با صاحبنظران توليادات
ارگانيک و كارشناسان امور دام طراحی و تدوين گرديد .باه ايان ترتياب باا بررسای ويژگایهاای فاردی و حرفاهای
كارشناسان موردمطالعه ،موانع و مشکالت توليد شير ارگانيک از ديدگاه ايشان شناسايی و ماورد تحلياش قارار گرفات.
روايی محتوايی ابزار مورداستفاده در اين تحقيق توس جمعی از صاحبنظاران در حاوزه ارگانياک (انجمان ارگانياک
ايران) و اساتيد حوزه توسعه كشاورزی (گروه مديريت و توسعه كشاورزی دانشگاه تهران) بررسی و تأييد گرديد .جهات
تعيين پايايی ابزار تحقيق نيز با استفاده از  31پرسشنامه به صورت پيشآزمون انجام گرفت و مقدار آلفای كرونبااخ آن
با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  00محاسبه گرديد .سپس پايايی (قابليت اعتماد) بخشهای مختلف پرسشانامه در
مرحله پيشآزمون سنجيده شد .ضريب آلفای كرونباخ پرسشنامه در بخش موانع و مشکالت توليد شير ارگانياک 1/55
محاسبه شد .در تجزيهوتحليش دادههای حاصش از تحقيق از روش تحليش عاملی اكتشافی برای استخراج و دستهبنادی
مؤثرترين متغيرهای تحقيق در تحليش موانع و مشکالت توليد شير ارگانيک در استان اردبيش بهره گرفته شد .در انجام
تحليش عاملی ،ابتدا بايد از اين مسئله اطمينان حاصش شود كه آيا میتوان دادههای موجود را تقليش و به چندين عاماش
پنهانی كاهش داد يا خيرع در انجام تحليش عاملی اكتشافی از دو آزمون كيزر – مير -اولکين 0و بارتلت استفاده میشود
كه هر دو اين آزمون نشان میدهند آيا دادههای مورد نظر برای تحليش عاملی مناسب هستند يا خيرع شاخص كفايات
نمونهگيری كيزر – مير -اولکين مشخص میكند كه آيا واريانس متغيرهای تحقياق تحات تاأثير وارياانس مشاتر
برخی عامش های پنهانی و اساسی هست يا خيرع مقدار آماره اين آزمون بين  1تا  0نوسان دارد .در صورتی كه كيزر –
مير -اولکين كمتر از  1/5باشد دادهها برای تحليش عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بين  1/5تاا  1/15باشاد
داده ها متوس بوده و اگر مقدار اين شاخص ،بزرمتر از  1/7باشد همبستگیهای موجود در بين دادهها بارای تحلياش
عاملی مناسب خواهند بود .آزمون كرويت بارتلت نيز كمک میكند تا پس از فراهم بودن امکان تقليش دادهها باه ياک
سری عامشهای پنهانی ،بتوان ساختار جديدی را بر اساس همبستگی بين متغيرها ،عامشها و معناای انضامامی آنهاا
كشف نمود .درواقع آزمون بارتلت اين فرضيه را كه ماتريس همبستگی مشاهده شده متعلق به جامعهای باا متغيرهاای
نابسته است میآزمايد .برای اينكه يک مدل عاملی مفيد و دارای معنا باشد الزم است متغيرهاا همبساته باشاند .اگار
فرض صفر رد نشود مطلوبيت تحليش عاملی زير سؤال میرود (كالنتری .)0350 ،همچنين از آزمون من وايتنی جهات
بررسی همگنی نظرات كارشناسان در خصوص عوامش مستخرج از تحليش عاملی استفاده گرديد.
نتيجهگيری و پيشنهادها
اطالعات توصيفی نمونه موردمطالعه

يافتههای تحقيق نشان داد كه بيش از نيمی از كارشناسان موردمطالعه ( 70/0درصد) مرد باوده و مياانگين سانی
ايشان  35سال است .مقطع تحصيلی نزديک به نيمی از كارشناسان موردمطالعه ،كارشناسی بوده و رشته تحصيلی 05
درصد آنها گرايشهای مختلف علوم دامی است .همچنين ،محش خادمت اكثريات كارشناساان موردمطالعاه (01/11
1 - KMO
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درصد) ،شركتهای خدمات مشاوره دامپروری با ميانگين  01سال تجربه كاری است.
تحليل عاملی موانع توليد شير ارگانيک از ديدگاه کارشناسان

در اين قسمت مطابق با چارچوب نظری ،موانع توليد شير ارگانيک از ديدگاه كارشناسان و باا اساتفاده از تکنياک
تحليش عاملی بررسی شد (جدول  .)0بر اساس دادههای بهدست آماده مقادار  KMOبرابار باا  1/010و مقادار ثابات
 3053/510بهدست آمد كه در سطح يک درصد معنیدار بوده و نشان میدهد كه دادهها برای تحليش عااملی مناساب
هستند .لذا جهت تلخيص متغيرهای مربوط به ديدگاه كارشناسان در نمونه موردمطالعه در خصوص مواناع تولياد شاير
ارگانيک در استان اردبيش 30 ،متغير وارد تحليش شدند ،اين تکنيک درمجموع  30متغير را در  5عامش طبقهبندی كارد.
اين عامشها  15/75درصد از واريانس موانع توليد شير ارگانيک را تبيين كردند.
جدول  -1آزمون بارتلت و كيزر – مير -اولکين
اندازه كفايت نمونهگيری 5/862
كای اسکوير تقريبی 3053/510
713
درجه آزادی
آزمون بارتلت
1/111
معنیدار )(sig
مأخذ :يافتههای تحقيق

مطابق با نتايج تحقيق ،مقدار ويژه ،درصد واريانس تبيين شده توس هر عامش و درصد تجمعای وارياانس تبياين
شده در جدول  0آمده است .با توجه به يافتاههاای تحقياق ،بايش تارين مقادار وياژه مرباوط باه عاماش ناكارآمادی
زيرساختهای نهادی ( )0/10بود كه  01/75درصد واريانس موانع توليد شير ارگانيک را در استان اردبيش تبياين مای-
كرد .پس از آن بهترتيب عامش ناكارآمدی زيرساختهای تحقيقااتی ( ،)3/05عاماش ناكارآمادی زيرسااختهاای باازار
( ،)3/07عامش ناكارآمدی تدوين و اجرای دستورالعمشها ( ،)0/05عامش ناكارآمادی زيرسااختهاای فرهنگای (،)0/00
عامش ريسک توليد ( ،)0/71عامش ناكارآمدی خدمات ارائهشده به توليدكنندگان ( ،)0/05عامش ناكارآمدی سطح داناش
و اطالعات دامداران ( )0/07و عامش ناكارآمدی مديريت واحدهای دامی ( )0/31قرار گرفت (جدول .)0
نتايج پژوهش مطابق با جدول  ،3عوامش بهدستآمده از ماتريس دوران يافتاه باه روش واريمااكس و متغيرهاای
مربوطه را نشان میدهد.
مقايسه ديدگاه کارشناسان نسبت به موانع توليد شير ارگانيک در استان اردبيل

جهت مطالعه همگنی نظر كارشناساان ساازمان جهااد كشااورزی و كارشناساان شاركتهاای خادمات مشااوره
كشاورزی دامپروری استان اردبيش درباره موانع توليد شير ارگانيک ،عواماش مساتخرج از تحلياش عااملی اكتشاافی باا
استفاده از آزمون من وايتنی مورد مقايسه قرار گرفت .با توجاه باه نتاايج پاژوهش اخاتالف معنایداری باين ديادگاه
كارشناسان نسبت به موانع توليد شير ارگانيک مشاهده نگرديد .لذا كارشناسان سازمان جهاد كشااورزی و كارشناساان
شركتهای خدمات مشاوره كشاورزی دامپروری استان اردبيش نظرات مشابهی در رابطه با موانع توليد شير ارگانيک در
استان اردبيش اظهار داشتند (جدول.)0
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جدول  -2عاملهای مربوط به متغيرهای موانع توليد شير ارگانيک در استان اردبيل
شماره
عامل
0
0
3
0
5
1
7
0
5

عنوان عامل
ناكارآمدی زيرساختهای نهادی
ناكارآمدی زيرساختهای
تحقيقاتی
ناكارآمدی زيرساختهای بازار
ناكارآمدی تدوين و اجرای
دستورالعمشها
ناكارآمدی زيرساختهای
فرهنگی
ريسک توليد
ناكارآمدی خدمات ارائهشده به
توليدكنندگان
ناكارآمدی سطح دانش و
اطالعات دامداران
ناكارآمدی مديريت واحدهای
دامی
مجموع

مقدار

درصد واريانس تبيين شده

درصد تجمعی واريانس

ويژه
0/103

توسط هر عامل
01/701

تبيين شده
01/701

3/051

5/175

05/005

3/070

0/105

00/000

0/055

7/500

35/555

0/003

7/013

03/350

0/711

7/001

51/131

0/005

1/505

57/007

0/071

1/055

13/101

0/315

1/111

15/750

-

15/75

نتيجهگيری و پيشنهادها
استان اردبيش دارای پتانسيش خوبی برای توليد محصوالت دامی ارگانيک است (سازمان جهااد كشااورزی اساتان
اردبيش .)0350 ،لکن كاربست دامپروری ارگانيک و توسعه آن با موانع و مشکالتی روبرو است كه مساتلزم شناساايی،
رفع و تدوين خ مشیهای مناسب میباشد .نتايج بهدستآمده از تحليش عاملی موانع و مشکالت نشان مایدهاد كاه
ناكارآمدی زيرساختهای نهادی بهعنوان مهمترين عامش بازدارنده از ديدگاه كارشناسان است .در اين راساتا فالتان و
همکاران ( )0115نيز در مطالعات خود به تأثير ريسک نهادی اشاره داشتند .رضوی و همکاران ( )0350نبود تشکيالت
و نهادهای مربوط به توليدكنندگان را مهمترين عامش بازدارنده توسعه كشت ارگانيک در ايران معرفی كردناد .هاشامی
نژاد و رضوان فر ( )0305نيز نبود نهادها و ارگانهای حمايتی و كمکكننده را مانعی در جهتگيری به سمت توليدات
ارگانيک گزارش كردند .در مطالعات ديودا و تالسبابووا ( ،)0100دشواری تماس با نهادهای پشتيبانی بهعنوان ساومين
مانع تبيين شد .تا مادامیكه دولت حمايت كافی در ارائه برنامههای آموزشی ترويجای مناساب در حيطاه محصاوالت
ارگانيک ارائه ندهد ،نارسائی برنامههای آموزشی ،تحقيقاتی و ترويجی در جهت پاسخگويی به نياز واقعی زير بخش دام
به قوت خود باقی خواهد ماند .از طرفی كافی نبودن توان تداركاتی نمايندگی پشتيبانی امور دام در تنظيم بازار علوفه و
مواد پروتئينی و كارآمدی پايين تشکشهای بخش كشاورزی ا دامپروری در حمايات از تولياد لبنياات ارگانياک ،عادم
استقرار برنامه ملی محصوالت ارگانيک در كشور و فقدان نهاد يا سازمان نظارتی در خصوص بازرسای صادور گاواهی
شير و فرآوردههای لبنی ارگانيک نيز ضعف زيرساختهای نهادی را در راستای توليدات ارگانيک دوچندان میكند.
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جدول  -9نام عوامل موانع توليد شير ارگانيک در استان اردبيل ،متغيرهای هر عامل و بار عاملی

شماره
عامل

عنوان عامل

متغيرها

بار عاملی

عدمحمايت كافی دولت در ارائه برنامه آموزشی ترويجی مناسب در حيطه محصوالت ارگانيک

1/750

كافی نبودن توان تداركاتی نمايندگی پشتيبانی امور دام در تنظيم بازار علوفه و مواد پروتئينی
نارسائی برنامههای آموزشی ،تحقيقاتی و ترويجی در جهت پاسخگويی به نياز واقعی زير بخش
0

ناكارآمدی زيرساختهای نهادی

0

ناكارآمدی زيرساختهای تحقيقاتی

3

ناكارآمدی زيرساختهای بازار

0

ناكارآمدی تدوين و اجرای دستورالعمشها

5

ناكارآمدی زيرساختهای فرهنگی

1

ريسک توليد

دام
عدم استقرار برنامه ملی محصوالت ارگانيک در كشور
كارآمدی پايين تشکشهای بخش كشاورزی ا دامپروری در حمايت از توليد لبنيات ارگانيک

1/111

ارگانيک
عدم استفاده از نتايج تحقيقات در برنامهريزی دستگاههای اجرايی و ترويجی
ضعف ارتباط بين بخشهای اجرايی و تحقيقاتی درزمينه توليدات دامی ارگانيک

1/770

كارايی پايين مؤسسات پژوهشی در زمينه دامپروری ارگانيک

1/710

عدم تمركز كافی مراكز تحقيقاتی علوم دامی به توليدات دامی ارگانيک

1/501

نابسامانی بازار و ناكارايی سياستهای حمايتی از توليد

1/750

كمبود نقدينگی وعدم تخصيص بهموقع تسهيالت الزم در فصش كاری به دامداران

1/115

كمبود امنيت سرمايهگذاری در زيربخش دام به علت عدم ثبات قيمتها

1/130

افزايش قيمت تمامشده شير توليدی ناشی از افزايش قيمت ساير نهادههای توليد

1/571

فقدان بازار شفاف جهت عرضه شير و فرآوردههای لبنی ارگانيک

1/500

فقدان يا عدم كارايی پرداخت يارانه به بخش توليدات دامی بهويژه شير

1/510

عدم وجود دستورالعمشهای مدونی جهت پرورش دام ارگانيک در كشور

1/150

عدم اعمال مقررات قرنطينهای در خصوص انتقال غيرقانونی دامهای آلوده

1/501

فقدان استاندارد اجباری كيفيت شير خام

1/550

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

1/770

مشاركت كمرنگ بهرهبرداران ارگانيک در نيازسنجی و برنامهريزی ملی بخش كشاورزی
ضعف فرهنگ تعاون در بين توليدكنندگان و عدم شکشگيری و ركود تعاونیهای دامداران
اجتنابناپذير بودن واكسيناسيون عليه برخی بيماریهای واگير (تب برفکی ،سش ،برسلوز)

0

5

دامداران

ناكارآمدی مديريت واحدهای دامی

1/100
1/717

عدم تعادل دام و مرتع به سبب مشکالت اجتماعی و فرهنگی
كاهش عملکرد توليدات زراعی ا دامی ارگانيک به دليش عدم استفاده از نهادههای شيميايی

1/550

ارگانيک
كافی نبودن ارائه خدمات به توليدكنندگان علوفه نسبت به ساير محصوالت كشاورزی
وابستگی توليدكنندگان صنعتی به بازار به دليش عدم توليد علوفه موردنياز توليدكنندگان صنعتی
شير

ناكارآمدی سطح دانش و اطالعات

1/130

1/111

عدمحمايت كافی دولت (كمکهای مالی و فنی ،خريد تضمينی) از دامداریها در توليد شير
7

1/555
1/001

استان

توليدكنندگان

1/150
1/100

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

ناكارآمدی خدمات ارائهشده به

1/153

1/700
1/710
1/501

پايين بودن دانش فنی اغلب توليدكنندگان

1/150

عدم آشنايی كافی توليدكنندگان باسياستهای كالن دولت

1/150

ناچيز بودن اطالعات تخصصی دامداران برای توليد شير ارگانيک

1/105

بها دادن به افزايش كميت بهجای كيفيت (توليد شير ارگانيک) در واحدهای توليدی

1/153

ضعف مديريت در تبديش واحدهای توليد شير غير ارگانيک به ارگانيک

1/103

پايين بودن بهرهوری در واحدهای دامداری استان

1/501

شناسایی و تحلیل موانع و مشک ت تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل
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جدول  -4مقايسه ديدگاه كارشناسان نسبت به موانع توليد شير ارگانيک در استان اردبيل
متغير وابسته
ناكارآمدی زيرساختهای نهادی
ناكارآمدی زيرساختهای
تحقيقاتی
ناكارآمدی زيرساختهای بازار
ناكارآمدی تدوين و اجرای
دستورالعمشها
ناكارآمدی زيرساختهای
فرهنگی
ريسک توليد
ناكارآمدی خدمات ارائهشده به
توليدكنندگان
ناكارآمدی سطح دانش و
اطالعات دامداران
ناكارآمدی مديريت واحدهای
دامی

متغيرگروهبندی

تعداد

كارشناس سازمان
كارشناس شركت
خدمات
كارشناس سازمان
كارشناس شركت
خدمات
كارشناس سازمان
كارشناس شركت
خدمات
كارشناس سازمان
كارشناس شركت
خدمات
كارشناس سازمان
كارشناس شركت
خدمات
كارشناس سازمان
كارشناس شركت
خدمات
كارشناس سازمان
كارشناس شركت
خدمات
كارشناس سازمان
كارشناس شركت
خدمات
كارشناس سازمان
كارشناس شركت
خدمات

01

ميانگين

آماره Mann-

رتبه
77/05

Whitney U

Asymp. Sig.
)(2-tailed

0100

1/177

010

10/50

01

71/05

010

10/30

01

10/00

010

15/77

01

55/50

010

17/50

01

70/05

010

10/01

01

15/15

010

15/01

01

57/00

010

17/50

01

55/30

010

10/15

01

57/10

010

17/10

0030

1/000

0300

1/070

0150

1/033

0115

1/153

0300

1/500

0000

1/000

0107

1/003

0030

1/011

مطابق با يافتهها ،ناكارآمدی زيرساختهای تحقيقاتی دومين چالش از ديادگاه كارشناساان باود كاه باا مطالعاات
(يعقوبی و ناصری 0305 ،مطيعی و خراسانی 0305 ،و داموود )0105 ،همسويی دارد .بهطوریكه عدم استفاده از نتايج
تحقيقات در برنامهريزی دستگاههای اجرايی و ترويجی از جمله عمدهترين ضعفهای سيستمهای اجرايای و ترويجای
می باشد كه ضعف ارتباط بين بخشهای اجرايی و تحقيقاتی درزمينه توليدات دامی ارگانيک ازعمادهتارين دالياش آن
میباشد كه میبايست تدابيری برای آن سنجيده شود اگر بخشهای اجرايی و تحقيقاتی جدا از هم فعاليت نمايناد در
نهايت منجر بهكارايی پايين مؤسسات پژوهشی در زمينههای مختلف از جمله دامپروری ارگانيک میشوند .همانطور-
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كه يافتههای پژوهش حاضر نشان داد ناكارآمدی زيرساخت های بازار سومين ماانع تأثيرگاذار در راساتای تولياد شاير
ارگانيک بود .همواره نقايص موجود در ساختار بازار محصوالت كشاورزی و دامپروری منجر میشود كه سهم درياافتی
توليدكنندگان از قيمتی كه مصرفكنندگان میپردازند پايين باشد (كرباسی .)0305 ،در اين پژوهش نيز واسطهها نقش
پررنگی در بازار شير استان اردبيش داشتند و نابسامانی بازار و ناكارايی سياستهای حمايتی از تولياد ،كمباود نقادينگی
وعدم تخصيص به موقع تسهيالت الزم در فصش كاری به دامداران ،كمبود امنيت سرمايه گاذاری در زياربخش دام باه
علت عدم ثبات قيمتها ،افزايش قيمت تمامشده شير توليدی ناشی از افزايش قيمت ساير نهادههای توليد ،فقدان بازار
شفاف جهت عرضه شير و فرآورده های لبنی ارگانيک و فقدان يا عدم كارايی پرداخت يارانه به بخاش توليادات دامای
بهويژه شير از جمله مسائش مبتالبه بازار شير استان بود كه مایبايسات بارای حاش آن تادابيری الزم اتخااذ شاود .در
خصوص زير ساختهای پادل ( )0110فقدان و عدم اطمينان در مورد بازاريابی توليدات ارگانيک ،شادبولت و همکاران
( )0110هزينه توليد و دی بو و همکاران ( )0110خطر مالی را موانع توليد محصوالت ارگانياک گازارش كردناد .از
طرفی اولگان ( )0110نيز ضمن مطالعات خود نشان داد كه شراي قيمت باال ،تضمين بازار و بازارياابی آساان عواماش
مهم برای پذيرش و توسعه كشاورزی ارگانيک توس كشاورزان است .با توجه به نتاايج ،چهاارمين ماانع تولياد شاير
ارگانيک ناكارآمدی تدوين و اجرای دستورالعمشها است .شايان ذكر است مادامی كه دستورالعمشهاای مادونی جهات
پرورش دام ارگانيک در كشور تدوين و ضمانت اجرايی نيابد و استاندارد اجباری كيفيت شير خاام تصاويب و عمليااتی
نگردد گام برداشتن در راستای توليد شير ارگانيک با مشکالت عديده ای روبرو خواهد بود .چاندر و همکااران (،)0100
باقری ( ،)0350وايرو و همکاران ( )0115و سيرا و همکاران ( )0110نيز در مطالعاات خاود باه ترتياب ماوانعی چاون
دشواری لحاظ نمودن اصول ارگانياک ،وجاود اساتانداردهای ضاعيف ،بروكراسای و سيساتم گاواهی دهناده غلا و
پيچيدگیهای تنظيم مقررات را مطرت كردند .با توجه به يافتهها و همسو با تحقيقات مايکلسون و همکااران (،)0110
ديودا و تالسبابووا ( )0100ناكارآمدی زيرساختهای فرهنگی پنجماين ماانع مطارت در تولياد شاير ارگانياک اسات.
دامداران انگيزه پايينی نسبت به پذيرش عمليات توليد شير ارگانيک باه دلياش كااهش عملکارد دارناد ،بهاره بارداران
ارگانيک در نيازسنجی و برنامهريزی ملی بخش كشاورزی كمتر مشااركت داده مای شاوند و فرهناگ تعااون در باين
دامداران كمرنگ است .اين عامش خود میتواند ناشی از عواملی چاون تارس از مفااهيم و موضاوعات جدياد ،تباديش
پيچيده و فقدان اطالعات و دانش مربوطه باشد .با توجه به يافتهها ،ريسک توليد ششمين مانعی است كه تولياد شاير
ارگانيک را با محدوديت مواجه می كند .توليد در بخش كشااورزی پيوساته در شاراي ناپايادار و دشاواری قارار دارد.
مخاطرهآميز بودن اين شراي  ،توليد در اين بخش را باهصاورت فعااليتی هماراه باا ريساک درآورده اسات .از طرفای
اجتنابناپذير بودن واكسيناسيون عليه برخی بيماریهای واگير و كاهش عملکرد توليدات زراعی ا دامای ارگانياک باه
دليش عدم استفاده از نهادههای شيميايی از جمله مواردی است كه ريسک توليد در دامپروری ارگانيک را منجر میشود.
برنتسن و همکاران ( ،)0100فالتن و همکاران ( ،)0115چاوديک و مک گرگور ( ،)0550استرت و همکاران ( )0115و
بانيووالی ( )0105نيز در مطالعات خود انواع ريسکهای توليدی ،ريسک قيمت ،كاهش ميزان محصول و فصلی شادن
توليد شير و عدم اطمينان به فرآيند ارگانيک را گزارش نمودند .ديگر نتايج تحقياق حاضار نشاان داد كاه ناكارآمادی
خدمات ارائه شده به توليدكنندگان ،هفتمين مانع پيش روی توليد شير ارگانيک است .در اين خصوص ارائه خدمات باه
توليدكنندگان علوفه نسبت به ساير محصوالت كشاورزی كافی نبوده و ارائه حماياتهاای ماالی و فنای و خريادهای
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تضمينی از دامداریها در توليد شير ارگانيک صورت نمیگيرد .مطالعات ديودا و تالسبابووا ( )0100ضرورت حمايات و
پشتيبانی در توسعه فناوریهای نوين كشاورزی ازجمله كشااورزی ارگانياک را ماورد تأيياد قارار داده و از ايان يافتاه
حمايت میكند .ناكارآمدی سطح دانش و اطالعات دامداران مانع هشتم است كه از يافتههای تحقياق اساتخراج شاد.
اهميت دانش و اطالعات در پذيرش و توسعه يک تکنولوژی يا فناوری جديد باارز اسات ،كمباود اطالعاات و داناش
بهعنوان يک محدوديت و مانع بزرگی در راه توسعه كشاورزی ارگانيک است كه در مطالعات زيادی نياز باه آن اشااره
شده است .بهطوریكه مطالعات بانيووالی ( ،)0105استرت و همکاران ( ،)0115مرادی و همکاران )0351( ،و موساوی
مطلوب و تقی بيگی )0350( ،نشان داد كه عدم آگاهی كشاورزان ،سطح پايين سواد داماداران و فقادان اطالعاات در
مورد شيوههای توليد ارگانيک از موانع كاربست دامپروری ارگانيک و توليد شير ارگانيک است .مطاابق باا يافتاههاای
تحقيق ،آخرين عامش استخراجشده ناكارآمدی مديريت واحدهای دامی بود .در اين پژوهش به كميت شير توليدی بيش
از كيفيت آن بها داده میشد و بهرهوری در واحدهای دامی پايين بود .يکی از عوامش اصلی ماؤثر بار عملکارد فنای و
اقتصادی واحدهای توليدی دامی تأثير عوامش مديريت است .هدف اصلی از مديريت صاحيح در داماداری رسايدن باه
عملکرد ،سوددهی و بهرهوری مطلوب است .تحقيقات استيگش بائور و همکاران ( )0103نيز ضارورت بهباود ماديريت
واحدهای دامپروری را تأييد میكند .با در نظر گرفتن يافتههای اصلی كسبشده از پاژوهش ،پيشانهادهای زيار ارائاه
میگردد:
دولت و سازمانهای دولتی با حمايت از دامداران ،بيمه محصوالت آناان ،ايجااد و توساعه بازارهاای محلای شاير
ارگانيک و بررسی اقتصادی ،ايجاد محشهايی برای ذخيره و نگهداری و فارآوری شاير ارگانياک ،در اختياار گذاشاتن
وسايش حمشونقش كافی و مجهز به سردخانه برای اين نوع محصوالت ،انگيزه و نگرش كشاورزان را نسابت باه تولياد
شير ارگانيک تقويت و بهبود بخشند.
پروژههای دامپروری ارگانيک بر اساس دانش بومی ،شراي حاصش از تجربياات محلای داماداران و ويژگایهاای
اجتماعی منطقه هدف طراحی و اجرا شود.
ارائه دورههای آموزشی ترويجی درزمينه دامپروری ارگانيک بارای داماداران و تشاويق آناان باه شاركت در ايان
كالسها و همچنين ،آموزش مروجين برای اشااعه دامپاروری ارگانياک و نيااز باه تارويج شاير ارگانياک از طرياق
رسانههای جمعی مثش راديو و تلويزيون و سايركانالهای ارتباطی و منابع اطالعاتی جهت ارتقااء ساطح آگااهیهاای
عمومی مصرفكنندگان و توليدكنندگان شير ارگانيک پرداخته شود.
پشتيبانیها ی الزم از تحقيقات دامپروری ارگانيک در همه ابعاد آن فنی ،اقتصادی و اجتماعی ،تشاويق و ترغياب
مصرف محصوالت ارگانيک صورت گيرد .همچنين ارتباط بين بخشهای اجرايی و تحقيقاتی دامپاروری ارگانياک باا
توجه به امکان رشد و ارتقاء توان توليد دام های بومی منطقه و با گسترش همکاری باين كنشاگران زنجياره تولياد و
بازاريابی شير ارگانيک بهبود داده شود.
برنامههايی چون تدوين قانون سالمت شير ،پشتيبانی از بازاريابی محصوالت دامی با كيفيت ،برنامه ريازی جهات
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كاهش ضايعات دامپروری در تمامی مراحش پيش از توليد و پس از توليد وتصويب پاداش بهاره وری باه داماداران باا
بهرهوری باال و رعايت مسائش زيستمحيطی جهت ارتقاء بهرهوری دامداریها طراحی و اجرا شود.
با ايجاد مزارع لبنی ارگانيک الگويی در استان اردبيش خدمات حماايتی ،مشااوره ای و خادمات آموزشای ترويجای
استانداردها و مهارتهای دامپروری ارگانيک به دامداران ارائه شود.
توان مهارتی ،فنی ،مديريتی و مالی دامداران با برگزاری كالسهای آموزش مديريت دامداری ،اصالت نژاد ،تغذيه
و غيره ،برگزاری كالسهای ترويجی در جهت استفاده ازخورا دام و روند تهيه جيره غاذايی دام ،آماوزش حضاوری
دامداران در جهت افزايش تولياد و كااهش هزيناه هاا ،آماوزش داماداران در جهات افازايش بهاره وری و بازدياد از
دامداریهای موفق داخش و خارج از استان ارتقاء داده شود.
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ارگانيک ،موانع و عوامش توسعهدهنده آن .مجموعه مقااالت كنگاره ملای كشااورزی ارگانياک ،دانشاگاه محقاق

015

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

. ارديبش،50  مهرماه01-00 ،اردبيلی
 مجموعه مقاالت اولين هماايش. بررسی راهکارهای حمايت از كشاورزان ارگانيک كار.0305 . ا، و ناصری. ج،يعقوبی
، آباان01  و05 ، مركز تحقيقات كشاورزی و مناابع طبيعای اصافهان،ملی كشاورزی پايدار و توليد محصول سالم
.اصفهان
 بررسی موانع و مشکالت كشاورزی ارگانيک از ديدگاه توليدكنندگان محصاوالت.0305 . ا، و رضوان فر. آ،هاشمینژاد
: مجموعه مقاالت شفاهی اولاين كنگاره چاالشهاای كاود در اياران.ارگانيک شهرستان روانسر استان كرمانشاه
. كرمانشاه، اسفند00  و01 ،نيمقرن مصرف كود
Alexopoulos, G., Koutsouris, A. and Tzouramani, I. 2010. Should I stay or should I go? Factors affecting
farmers’ decision to convert to organic farming as well as to abandon it, 9th European IFSA
Symposium, Vienna, Austria, 2010.
Banuvalli, N., Krishnamurty, T. N., Ramesh, H.S., Veeranna, B. G., Gururaj, P. M. and Harisha, M. 2015.
Organic livestock farming: A review. Karnataka Journal of Agricultural Sciences, 28(3): 313-317.
Berentsen, P.B.M; Kovacs, K. and Asseldonk, M. 2012. Comparing risk in conventional and organic
dairy farming in the Netherlands: An empirical analysis. Journal of Dairy Science, 95 (7): 30-38.
Chander, M. M., Mukherjee, R and Kumar, S. 2011. Organic livestock production: an emerging
opportunity with new challenges for producers in tropical countries. Rev. Sci. tech. Off. Int. Epiz, 30
(3): 969-983.
Chadwick, L. and McGregor, M. 1991. Non-organic farmers' perceptions of and attitudes towards organic
farming. In: Organic Farming Centre Annual Report 1990. Organic Farming Centre, School of
Agriculture; Edinburgh, 104-112.
Cukur, T. 2015. Conventional Dairy Farmers Converting to Organic Dairy Production in Turkey. Polish
Journal of Environmental Studies, 24(4): 1543-1551.
Gabriel, S. 2007. Council Regulation (EC) No. 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and
labelling of organic products and repealing Regulation (ECC) No. 2092/91. Official Journal of the
European Union, 1-23, Available at: http://eur-lex.europa.eu, Visited: 2014.08.05
Damewood, k. 2015. Economic barriers to organic transition. Report on economic barriers to organic
transition. Available at: www.ccof.org, Visited: 2015.08.10.
De Buck, A. J., I. Rijn, V., Roling, N . G. and Wossink, A. A. 2001. Farmers reasons for changing or not
changing to more sustainable practices: an exploratory study of arable farmers in the Netherlands. The
Journal for agricultural Extension and Education, 7 (3): 153- 166.
Duda, J. and Tlacbabova, M. 2012. Barriers to organic milk production. Journal of Acta Universitatis
Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, LX 7: 56-60.
Escribano, A.J. 2016. Organic Livestock Farming: Challenges, Perspectives, And Strategies to Increase
Its Contribution to the Agrifood System’s Sustainability – A Review. In: Organic Farming. Intec,
Pending, Pending-Pending [In Press], 229-260.

1316  بهار،1  شماره،4  جلد،فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

016

Escribano A.J, Gaspar P, Mesias F.J, Escribano M. 2015. The contribution of organic livestock to
sustainable rural development in sensitive areas. International Journal of Research Studies in
Agricultural Sciences (IJRSAS), 1: 21-34.
Espinoza-Villavicencio, J.L., Palacios-Espinosa, A., Ávila-Serrano, N., Guillén-Trujillo, A., De Luna-De
La Peña, R., Ortega-Pérez, R. and Murillo-Amador, B. 2007. Organic livestock, an alternative of
cattle development for some regions of Mexico: A review. Interciencia, 1-23
FiBL, IFOAM. 2015. The World of Organic Agriculture. Statistics and emerging trends 2015. Frick and
Boon: FiBL and IFOAM, 303 p.
Flaten, O., Lien, G., Koesling, M., Valle, P.S. and Ebbesvik, M. 2005.Comparing risk perceptions and
risk management in organic and conventional dairy farming: empirical results from Norway. Journal
of Livestock Production Science, 95: 11– 25.
Khaledi, M., Gray, R., Weseen, S. and Sawyer, E. 2007. Assessing the Barriers to Conversion to Organic
Farming: An Institutional Analysis. Advancing Canadian Agriculture and Agri-Food Saskatchewan
ACAAFS. Available at: www. organic.usask.ca, Visited: 2014.08.1, 67 p.
Michelsen, J .2002. Organic farming development in Europe — impacts of regulation and institutional
diversity, in Darwin C. Hall, L. Joe Moffitt (ed.) Economics of Pesticides, Sustainable Food
Production, and Organic Food Markets (Advances in the Economics of Environmental Resources,
Volume 4) Emerald Group Publishing Limited, 101 - 138.
Olgun, A. Artukglum, M. Adanacioglu, H. 2008. Research on the tendencies of conventional olive
producers to convert to organic olive production. The Journal of Agricultural Faculty Ege University,
45 (2): 95-101.
Padel, S. 2001. Conversion to Organic Milk Production: the change process and farmers' information
needs. PhD-Thesis, Institute of Rural Studies, University of Wales. Available at: www.orgprints.org,
Visited: 2015.08.11.
Pauselli, M. 2009. Organic livestock production system as a model of sustainable development. Italian
Journal of Animal Science, 8: 581-587.
Sierra, L; Klonsky, K; Strochlic, R; Brodt, S & Molinar, R. 2008. Factors Associated with Deregistration
among Organic Farmers in California. Submitted to University of California SAREP. Available at:
www.cirsinc.org, Visited: 2015.08.11.
Seyfang G.2006. Ecological citizenship and sustainable consumption: Examining local organic food
networks. Journal of Rural Studies, 22:383-395.
Sahm H, Sanders J, Nieberg H, Behrens G, Kuhnert H, Strohm R, Hamm U.2013. Reversion from
organic to conventional agriculture: A review. Renewable Agriculture and Food Systems, 28: 263275.
Shadbolt, N; Kelly, T & Holmes, C. 2004. Organic dairy farming: cost of production and profitability.
2004. AFBMNetwork Conference – Proceedings of Contributed Papers. Available at:
www.researchgate.net, Visited: 2016.05.11.
Sterrett, S. G. E. Groover, D. B. Taylor, and K. Mundy. 2005. Describing Organic Agriculture Production
in Virginia Results of the 2004 Farm Survey. Virginia,s Rural Economic Analysis Program.
Department of Agricultural and Applied Economics, College of Agriculture and Life

017

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

Sciences,Virginia Tech. Available at: www.ideas.repec.org, Visited: 2013.08.1.
Stiglbauer, K.E., Cicconi-Hogan, K.M., Richert, R., Schukken, Y.H., Ruegg, P.L. and Gamroth, M.
2013. Assessment of herd management on organic and conventional dairy farms in the United States.
Journal of Dairy Science, 96 (2): 1290-1300.
Tzouramani, I., Sintori, A., Liontakis, A., Karanikolas, P., Alexopoulos, G. 2011. An assessment of the
economic performance of organic dairy sheep farming in Greece. Journal of Livestock Science,
141:136-142.
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service. 2014. National Organic Program
Handbook, 2014. Available at: www.ams.usda.gov, Visited: 2013.08.02.
Viro, D., Haring, A.M., Dabbert, S. & and Zonali, R. 2009. Policies supporting organic food and farming
in the EU: Assessment and development by stakeholders in 11 European countries. Journal of
International Food and Agribusiness Marketing, 21(2-3): 214-227
Wittman, H., Beckie, M. and Hergesheimer, C. 2012. Linking local food systems and the social
economy? Future roles for farmers’ markets in Alberta and Columbia. Journal of Rural Sociology, 77
(1): 36-61.

Rural Development Strategies

Vol. 4, No. 1, Spring 2017, P. 91-107

6

Identification and analysis of the problems of organic milk
production in Ardebil
Mahnaz mohammadzadeh nasrabadi1*, Hussein Shaban fami2, naser motiee3
and mohamadreza sanjabi4
Submitted: 27 August, 2016

Accepted: 25 November, 2016

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.
Keywords: livestock, Organic production, Organic milk, Barriers.
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