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 چکيده

 و تقويت تناوع بوم از طريق حفر نگر است كه موجب بهبود سالمت كشتمديريت توليدی جامع كشاورزی ارگانيک يک سامانه

رو از ايان . و مشنالت فراوانی قرار دارد شود، اما بر سر راه اين سامانه موانعهای زيستی و فعاليت زيستی خاک میزيستی، چرخه
بنابراين هادف تحقياق حاضار ارزياابی ديادگاه      . ديدگاه روستاييان امری ضروری است برنده ازشناسايی عوامل بازدارنده و پيش

از لحااظ هادف، كااربردی و بار      اين پژوهش. برنده كشاورزی ارگانيک استدر رابطه با عوامل بازدارنده و پيشروستايی  جوامع
خانوار بخش مركزی شهرستان اردبيال باا    01روستايی بايی  10جامعه آماری پژوهش، . تحليلی است -اساس ماهيت توصيفی

نفر برآورد گرديد كه برحسب تعداد جمعيات موجاود در    301ان حجم نمونه بر اساس فرمول كوكر. استنفر بوده 01135جمعيت 
های درنظار  شاخص. ای و ميدانی استفاده گرديدكتابخانه هایجهت گردآوری اطالعات مورد نياز از روش. هر روستا توزيع گرديد

برنده بازدارنده و پيش ر دو بعدپرسشنامه در چهار زمينه اقتصادی، فنی و اطالعاتی، مديريتی و اجتماعی د شده برای تنظيمگرفته
براساس نتاايج  . شد بهره گرفته lisrel و spss19 افزارهایها از نرمجهت تجزيه و تحليل داده. متغير تنظيم گرديد 00در قالب 

ارای ترين ميزان بازدارندگی و عوامل اقتصاادی د ارگانيک عامل اجتماعی، دارای بيش حاصله، در بين عوامل بازدارنده كشاورزی
برد كشاورزی ارگانيک داشاته  ترين تأثير را بر پيشبرنده نيز عوامل فنی و اطالعاتی بيشدر بين عوامل پيش. ترين ميزان بودكم

 . برندگی كشاورزی ارگانيک دارا بوده استترين تأثير را بر پيشاست و عوامل اقتصادی كم
 

 .ارگانيک، مناطق روستايی كشاورزیبرنده، عوامل بازدارنده، عوامل پيش :كلمات كليدی
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 مقدمه

رشد كره زمين و فراهم كردن  گويی به نياز روزافزون غذا برای جمعيت روبهمنظور پاس امروزه بخش كشاورزی به
ای توساعه و گساترش    گوناه باشد؛ به مواد غذايی كافی و مناسب، به ميزان زيادی وابسته به مصرف مواد شيميايی می

های زراعی و بااغی و   چون مهندسی ژنتيک و بيوتننولوژی، كاشت ارقام پرمحصول گونههای نوين هم فناوریعلوم و 
های شيميايی باعث افزايش كمّی توليدات كشاورزی گرديده و مشانل غاذا را در    كشرويه از كودها و آفت استفاده بی

است، اما همواره اين افزايش تولياد باا    حل نمودهتوسعه يافته و درحالخصوص كشورهای توسعهبسياری از كشورها به
تغذياه و  های جديد گياهی، ساوء  محيطی متعددی مانند آلودگی منابع آب و خاک، بروز آفات و بيماریمشنالت زيست

ديگار وجاود و افازايش    ازسوی (. 0350زن و شيری،  پاپ)رو شده است  همياری در اثر كاهش كيفيت مواد غذايی روبه
هاای  ها در منابع پايه كشاورزی در طول زمان، به ناسالم بودن محصويت و فارآورده  روزمره مواد شيميايی و تجمع آن

تنها باعث اضمحالل و تخريب تدريجی منابع خاک و آب و ساير مناابع پاياه   اين پديده نه. كشاورزی منجر شده است
های حاد و مازمن در باين آحااد جواماع      زه به طور فراگير، عامل جدی بروز بيماریتوليد در كشاورزی شده، بلنه امرو

-مجموعه اين عوامل سبب گرديد تا حفر محيط(. 0385نوروزی و شهبازی، ) انسانی، گياهی و جانوری نيز شده است

المللای در پای   حاضر تبديل شاود و جواماع باين    های بشر در عصرزيست و امنيت و بهداشت غذايی به ينی از چالش
  (.0350زن و شيری، پاپ)يافتن راهبردهای مناسبی برای حل اين معضالت و دستيابی به نظام كشاورزی پايدار باشند 
هاای شايميايی،   رويه نهااده بسياری از تحقيقات نشان داده است كه سيستم كشاورزی متداول يا مرسوم با كاربری بی

كنند، لذا كشاورزی ارگانيک ينی از راهبردهای متاداول بارای   محيط را ويران كرده و منابع طبيعی را دچار تحليل می
عنوان ياک ضارورت در برخاورد باا ايان      ، و به(0388زاده، آجودانی و مهدی)رود شمار میحل مشنالت كشاورزی به

عنوان كشاورزی سازگار با محيط زيست و مزارع جهت توليد در جهت پايداری محيط است كه به مسائل و حفر تعادل
برناده  باتوجاه باه اهميات موضاوع عوامال بازدارناده و پايش       (. 0100، 0ايگن)گيرد مواد غذايی مورداستفاده قرار  می

تی خود اين موضوع را مورد توجه قارار  های تحقيقاها در گزارشكشاورزی ارگانيک از ديد محققان پنهان نمانده  و آن
-برنده شامل كاهش هزيناه اند كه عوامل اقتصادی پيشداده و آن را به عوامل اقتصادی و غير اقتصادی تقسيم نموده

امال  و عو  (0111؛ عنا ،  0351كريمی و همناران، )های توليد و افزايش سود ناشی از فروش محصويت ارگانيک 
بودن اطالعات، عدم قطعيت از غيراقتصادی نيز شامل وجود مؤسسات ترويجی غيرمتخصص، مشنالت توليد و ناكافی

هاای ماالی، عادم    آيت مناسب، محدوديت كماک ، دسترسی به ماشين(0353مجردی و همناران، )صدور گواهينامه، 
هاای هارز، آفاات و    كشاورزی ارگانيک، مسائل و مشنالت باالقوه مانناد علاف   های كالن دولتی با سويی سياستهم

ازسوی ديگر عاواملی مانناد تادوين ياک     (. 0110، 0؛ عن  و همناران0351كريمی و همناران، )باشد ها میبيماری
م دام، برآورد عملنرد و نيروی كار، تهيه تناوب زراعی مناسب، استفاده از كودهای آلی، منانيزاسيون، تنظيم مجدد تراك

، حفر حاصلخيزی خاک و تقويت عناصر غذايی آن ، خودكفا نمودن خاک (0387محمودی و همناران، )جدول زمانی 
زاده، آجاودانی و مهادی  )برد كشااورزی ارگانياک مفياد هساتند     های جامع مديريت دام در پيشاز ازت و اعمال روش
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0388 .) 

ميليون هنتار از اراضی كشاورزی در سطح جهان به كشت محصويت ارگانيک گاواهی شاده    30در شرايط فعلی 
هاای باالقوه و امناان حضاور در بازارهاای      رغم وجود ظرفيات است، اما سهم ايران از اين اراضی علیاختصاص يافته
تاوان گفات كشااورزی ارگانياک در اياران در      می(. 0353مجردی و همناران، ) دباشهزار هنتار می 00جهانی، فقط 

هاای باالقوه فراوانای بارای     است، اگر چه زمينهمراحل نخستين قرار دارد و تحول چندانی در اين زمينه صورت نگرفته
ويت طبيعی و ارگانيک نظاام مشخصای بارای    توسعه و ترويج كشت ارگانيک وجود دارد ولی در توليد و عرضه محص

ميازان اثربخشای كشات ارگانياک در منااطق روساتايی كشاور در ابعااد         . خوردبرداری از اين توان به چشم نمیبهره
-است كه كشت ارگانيک تاأثيرات جاامع و ياک   اقتصادی، اجتماعی و محيطی فقط در موارد خاصی بوده و گويای آن

ديگار،  ازسوی (.0350رضوی و همناران، )مردان دارد حمايت و توجه بيشتری از سوی دولت ای نداشته و نياز بهپارچه
های مرتبط با آن به روش مناسابی از جاناب   های متعددی مواجه است زيرا شيوهكشاورزی ارگانيک در ايران با چالش

رو مصرف كودهای شيميايی در ايران روند از اين(. 0110، 0و همناران ترووا)كشاورزان مورد پذيرش قرار نگرفته است 
تن رسايده   3071111به حدود  0110افزايشی را داشته و مصرف اين مواد در توليد محصويت كشاورزی در سال روبه
  مناطق روستايی شهرستان اردبيل نيز از اين قاعده مستثنی نباوده و  همانناد سااير نقااط كشاور،      (.0110، 0فاو)است 

چه ذكر گرديد پژوهش حاضر با هدف بررسی ديادگاه جواماع   لذا با توجه به آن. كشاورزی ارگانيک در حال انجام است
برنده كشاورزی ارگانيک در روستاهای بخش مركزی شهرستان اردبيال و  روستايی در رابطه با عوامل بازدارنده و پيش

به عوامل تأثيرگذار بار كشااورزی ارگانياک انجاام شاده      بتها نسكسب اطالع از نحوه نگرش روستاييان و آگاهی آن
برنده مؤثر بر آن تحقيقات متعاددی از جاناب پژوهشاگران    در رابطه با كشت ارگانيک و عوامل بازدارنده و پيش .است

محصاويت ارگانياک    برددر تحقيق خود درخصوص موانع پيش( 0113)آنگلو و همناران صورت گرفته است، ازجمله 
كنندگان از محصويت ارگانيک، درآماد و ميازان خرياد را از عوامال كليادی در      اطمينان مصرفازنظر كشاورزان، عدم

اطمينان به فرآيند كشت ای كه انجام دادند دريافتند عدمدر مطالعه( 0110)استرت و همناران . برد آن ذكر كردندپيش
خالدی و همناران . نيک، كمبود اطالعات بازاريابی و مشنالت توليد، از عوامل بازدارندگی كشاورزی ارگانيک استارگا
باودن فرايناد كشات و متقاعاد     ها، پيچياده های هرز، حشرات و بيماریدر پژوهش خود دريافتند، كنترل علف (0117)

موكش و همناران در پژوهشی ديگر . گانيک از جمله عوامل بازدارنده كشاورزی استنمودن توليدكنندگان به كشت ار
به اين نتيجه رسيدند كه ارائه آموزش فشرده درخصوص كشت ارگانيک به كشاورزان، وجود نمايندگی  فروش ( 0118)

كااركی و  در پاژوهش  . برنده كشااورزی هساتند  محصويت ارگانيک و افزايش فروش بازارهای داخلی از عوامل پيش
بارد  آماده در پايش  دسات بازاريابی، سود اقتصادی و آگاهی از فوايد محصويت ارگانيک از نتايج باه ( 0100)همناران 

آمد كه دستنجام شده است اين نتيجه بها( 0351)كريمی و همناران در پژوهشی كه توسط . كشاورزی ارگانيک است
هاای بااي و گاران باودن     ترين عامل بازدارنده در كشاورزی ارگانيک موانع اقتصاادی از جملاه هزيناه   نخستين و مهم

هاای  نيز آشانايی باا كشااورزی ارگانياک، شاركت در كاالس      ( 0350)قديمی و همناران . محصويت ارگانيک است
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برنده كشاورزی ارگانيک ذكر ها و فناوری كشاورزی ارگانيک را از عوامل پيشكارگيری روشترويجی، تحصيالت و به
دريافتند متغيرهای آگاهی بهداشتی، دانش محصويت ارگانيک و انگيازه و تحصايالت    ( 0353)رنجبر و اميدی . كردند

برناده و  در تحليال عوامال پايش   ( 0353)مجاردی و همنااران  . رزی ارگانياک هساتند  از عوامل مؤثر بر پيشبرد كشاو
برنده كشاورزی ارگانيک، مديريت صحيح، بازدارنده كشاورزی ارگانيک به اين نتيجه رسيدند كه مهمترين عوامل پيش

از ساوی ديگار   . های حماايتی اسات  نارگيری سياستهای آموزشی، تأمين اعتبار و بايجاد بازار فروش، برگزاری دوره
های مورد نياز، عدم مجوز صادرات، عادم شاناخت و آگااهی از    مهمترين عوامل بازدارنده نيز عدم توليد و عرضه نهاده

انجاام دادناد دريافتناد    در پژوهشی كاه  ( 0350)رضوی و همناران . ها و فناوری كشاورزی ارگانيک را ذكر نموديزمه
ای فراروی كشاورزان  وجود دارد كه ازجمله عوامل بازدارناده كشات ارگانياک، نباود تشانيالت و      های گستردهچالش

ازساوی ديگار   . شده در بازار اسات نهادهای مربوط به توليدكنندگان، نبود بازار و شرايط فسادپذيری محصويت عرضه
هاای جمعای و انجاام كارهاای     نيک، بايرفتن سطح درآماد كشااورزان، رساانه   برنده كشت ارگاترين عوامل پيشمهم

 .فرهنگی در شناساندن محصويت ارگانيک است

. ای يافتمحيطی كشاورزی، رشد فزايندهنسبت به موضوعات زيست هاكشاورزی ارگانيک پ  از تشديد حساسيت
هاای اعتراضای و   بطه با تحويت اجتماعی، جنبشهای جديد در رااين دوره مصادف با ظهور و گسترش تعمق انديشه

تار از مناابع طبيعای، حفار محايط زيسات، روينردهاای        برداری خردمنداناه های جديد است و شامل بهرهطرح روش
نهاده با كارايی باي، امنيت غذايی، حفر و توسعه كشاورزی پايدار و طبيعی هماراه باا مطالعاات گساترده     كشاورزی كم

نظاران معتقدناد ارزش غاذايی و ساالمت محصاويت      ای از صاحبعده. (0350زن و شيری، پاپ) نظری و عملی بود
سابب  ... هاا و  كاش كنندگان است زيرا استفاده بيش از حد از كودهای شايميايی، حشاره  كشاورزی مورد توجه مصرف

مينگ و سوربورن براين باور هساتند  شی (.0113، 0اسامی و همناران)كاهش كيفيت محصويت كشاورزی شده است 
شاود و بار   های زيستی خاک مینگر است كه باعث بهبود سالمت فعاليتكشاورزی ارگانيک يک نظام مديريتی جامع

استفاده از عمليات مديريتی كه در آن مسائل و مشنالت هر اكوسيستم، رهيافت مديريتی را با توجه به شرايط خااص  
ليفلد نيز معتقد است خصوصيت كشاورزی ارگانياک حفار    (.0111، 0مينگ و سوربورنشی)يد دارد كند تأكايجاب می

-های هرز، آفات و حشرات، تقويت عناصر غذايی از طريق تنااوب و روش حاصلخيزی خاک در درازمدت، كنترل علف

هاای كشااورزی   دادن فعاليات كشاورزی ارگانيک انجام( 0110) به زعم وايس  (.0100، 3ليفلد)های بيولوژينی است 
جای اساتفاده از  دهد و كشاورزان بهصورت پايدار است كه نظام تلفيقی كشاورزی بر پايه اصول محيطی را شنل میبه

فادايی و همنااران،   شاوكت ) شاوند وسيله چرخه عناصر غذايی در خاک موجب حاصلخيزی آن میسموم شيميايی، به
گراياناه  الهان به نقل از سازمان غذا و كشاورزی ملل متحد، كشاورزی ارگانيک را يک نظام مديريت توليد كل. (0353
های بيولوژينی، تنوع ژنتينای و فعاليات بيولاوژينی    های كشاورزی را كه شامل چرخهداند كه سالمتی اكوسيستممی

-ها دستيابی به اكوسيساتم  ای ويژه هستند كه هدف آنها مبتنی بر استانداردهاين نظام. دهدخاک است را افزايش می

                                                                                                                                                         
1 - asami et al 

2 - shi- ming and sauerborn 

3 - leifeid 
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بررسی اسناد مربوط حاكی از آن است كه كشاورزی ارگانيک يک سيساتم   .(0110، 0الهن)های كشاورزی پايدار است 
جای محيطی و تنوع زيستی توجه دارد و در آن بهتوليد است كه به حفر سالمت خاک، اكوتوريسم و فرآيندهای زيست

نصاابيان  ) رساند به حفر محيط زيست و بهبود كيفيت توجه داردهايی كه به محيط زيست آسيب میاز ورودیاستفاده 
داناد  ازسوی ديگر وزارت كشاورزی آمرينا، كشاورزی ارگانيک را توليد محصويت كشاورزی مای (. 0353و همناران، 

لوژينی و منانينی با هدف حفر محيط زيست و تنوع زيستی تأكياد شاده   های فرهنگی، بيوكه به شيوه تلفيق، روش
هدف از كشاورزی ارگانيک افزايش راندمان توليد محصول با شرط حفاظات از حاصالخيزی    لذا ،(0103، 0يوسدا)است 

ل، تولياد  ترين اهداف سيستم كشاورزی ارگانيک شاام  مهم. باشد ترين تنيه بر استفاده از مواد شيميايی میخاک با كم
خيزی خاک در درازمادت، ايجااد تاوازن هماهناگ باين تولياد       حفر و افزايش حاصل غذای با كيفيت و كمّيت كافی،
كاهش اناواع آلاودگی، فاراهم آوردن كلياه شارايط مناابع بارای تماام توليدكننادگان           محصويت كشاورزی و دامی،

كوسيستم سالم، توليد غذای سالم و متنوع و توليد منظور حفر سالمت كشاورزی از طريق ايجاد امحصويت زيستی به
فدراسيون جهانی جنبش كشاورزی ارگانيک، اصاولی را  . (0381جعفری و همناران، ) منسوجات سالم و با كيفيت است

-گامی با طبيعات باه  از توليد غذا با كيفيت باي و در حد كافی، هم ندكند كه عبارتبرای كشاورزی ارگانيک معرفی می

های بيولوژينی در سامانه زراعی، افزايش تنوع گياهی و حيوانی، حفار  گری و چيرگی بر آن، تقويت چرخهجای سلطه
گيری از منابع تجديد شونده، جلوگيری از بروز كلياه اشانال آلاودگی    ها در درازمدت، بهرهو افزايش حاصلخيزی خاک

 هساتند ... تر اجتماعی و اكولاوژينی ساامانه زراعای و    ظر گرفتن آثار گستردهناشی از عمليات مختلف كشاورزی، در ن
-ها روزبه اين عوامل تقاضا برای توليد محصويت ارگانيک را به ميزان زيادی افزايش داده و بازار آن(. 0351مقيسه، )

آوری باه كشات   نياز عاواملی كاه باعاث ايجااد روی     (. 0101، فيلهو و فللر؛ 0111عن ، )روز درحال گسترش است 
منشاور كشااورزی    (0381) جعفاری چناين  هم. كندشود را به عوامل اقتصادی و غير اقتصادی تقسيم میارگانيک می

بناابراين  (. 0350ولای،  طمی و شااه فاا ) داناد ارگانيک را داری چهار اصل، سالمت، اكولاوژی، مراقبات و انصااف مای    
كشاورزی ارگانيک يک ديدگاه جامع از كشاورزی است كه هدف آن انعناس روابط متقابل ژرف باين موجاودات زناده    

 . مزرعه، توليد كشاورزی و محيط است

 ها مواد و روش

 0درجاه و   08ی و دقيقاه عارض جغرافيااي    8درجاه و   38دقيقه الی  0درجه و  38شهرستان اردبيل در مختصات 
كيلومتر مربع اسات، ايان    3/0070 مساحت شهرستان حدود. دقيقه طول جغرافيايی قرار دارد 01درجه و  08دقيقه الی 

روساتای دارای ساننه   000دهستان و  1شامل  بخش مركزی. بخش مركزی، سرعين و هير است 3شهرستان دارای 
های اطاراف احاطاه و در وساط    است كه توسط كوه قع گرديدهاين شهرستان در دو ناحيه دشتی و كوهستانی وا. است

 .كيلومتر قرار دارد 00دشتی به وسعت 

 

                                                                                                                                                         
1 - olhan 

2 - usda 
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 جامعه آماری و حجم نمونه موردمطالعه - جدول 

حجم 

 نمونه
 رديف روستا خانوار جمعيت

حجم 

 نمونه
 رديف روستا خانوار جمعيت

 0 آ  قلعه 30 008 0 30 ديولق 050 0030 8
 0 تقی ديزج 51 301 0 30 شهريور 57 303 1
 3 جمايران 13 087 0 31 شيشه گران 07 001 0
 0 خواجه بالغی 71 010 0 37 عموقين 318 0083 00
 0 ساوج بالغ 00 051 0 38 تپه سبالنقره 000 537 7
 1 سرخانلو 00 007 0 35 سبالنجونقعله 005 710 1
 7 شريف بيگلو 87 301 0 01 كردكندی 11 050 0
 8 طالب قشالقی 080 0800 03 00 گرجان 011 880 1
 5 گل تپه 30 007 0 00 كندیگنسول 037 000 0
 01 هلل لو 00 010 0 03 ميرنی 38 000 0
 00 الماس 38 030 0 00 آبادوكيل 000 505 7
 00 بنفشه در  80 330 0 00 رضابيگلو 50 310 7
 03 پيرالقر 010 310 3 01 آقاباقر 380 0303 01
 00 حسن بارو  013 730 0 07 آقاجان خان 000 0101 00
 00 حنيم قشالقی 300 0330 01 08 رستم خانی 080 0500 00
 01 خرابه كهل 30 003 0 05 پيرغوام 330 0057 5
 07 روشنق 01 005 0 01 تپراغلو 017 700 1
 08 زردآلو 30 000 0 00 چنذانق 013 700 0
 05 شام اسبی 730 0115 05 00 آبادرضی 88 307 0
 01 قاسم قشالقی 38 030 0 03 آبادكمی 000 001 0
 00 قليچی 31 71 0 00 ارادی 13 003 0
 00 گلی 03 070 00 00 آقچه كند 000 083 0
 03 نوران 008 810 1 01 انزاب عليا 018 0013 01
 00 اروانق 05 000 0 07 كند شريفتازه 000 100 0
 00 اميدچه 080 0180 00 08 كندرضاتازه 35 000 0
 01 بارو  017 530 7 05 ساميان 007 0107 7
 07 جمادی 71 300 0 11 سلطان آباد 000 0807 03
 08 چناقرود 173 0077 05 10 صومعه 311 0301 01
 05 كندیحسنعلی 08 080 0 10 لرقره 003 087 0
 31 حمل آباد 010 0115 8 13 كركر  381 0010 01
 30 خشنه رود 003 880 1 10 گيالن ده 080 513 7

 جمع روستا 10 03017 01135 310
 30 خيارک 800 3303 00
 33 ديجوجين 300 0033 5

 

 -های مورد بررسی روينرد حاكم بر آن توصايفی تحقيق حاضر از لحاظ هدف كاربردی است كه با توجه به مؤلفه
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جامعاه  . اسات ( پرسشانامه )ای و ميادانی  های موردنيااز كتابخاناه  دادهدست آوردن تننيک يزم برای به. تحليلی است
خانوار روستايی ساكن در بخش مركازی شهرساتان اردبيال باا جمعيات       01روستای بايی  10آماری پژوهش حاضر 

د نفر برآورد گرديد كه پراكندگی تعادا  310در اين پژوهش با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه . نفر است 01135
گيری تصادفی چنين جهت تنميل پرسشنامه از نمونههم. ها توزيع شدها در روستاها متناسب با تعداد جمعيت آننمونه

 .شدساده بهره گرفته

ای تحقياق از اهميات زياادی    های پايهباتوجه به اهداف درنظر گرفته شده برای تحقيق انتخاب چارچوب شاخص
برناده و بازدارناده   اقتصادی، فنی و اطالعاتی، مديريتی و اجتماعی در دو بعد پيشهای باشد لذا از شاخصبرخوردار می
پرسشنامه تحقيق برای تعيين روايی در اختياار تنای چناد از متخصصاان،     (. 0 جدول) شدگرفتهگويه بهره 00در قالب 
زم مورد تأييد آناان قارار   ها و اصالحات ينظران و كارشناسان مجرب در اين زمينه قرار گرفت و پ  از بررسی صاحب
 .گرفت

 ها و متغيرهای مورد استفاده در پژوهششاخص -  جدول

 ها شاخص بعد گويه

. 0توليد محصويت غذايی با كيفيت باي . 0های جديد برای اشتغال  فرصت. 3سودآوری . 0ای  حمايت بيمه. 0
 افزايش درآمد. 1اعتبارات كافی 

 اقتصادی برنده پيش

استفاده از سموم . 0كاهش توليد . 0  محدوديت بازاريابی. 3نيروی كار بيشتر . 0محصويت ارگانيک گرانی . 0
 مشنالت مالی. 1شيميايی 

 بازدارنده

. 0تدارک يک برنامه آموزشی . 3متخصص در زمينه كشت ارگانيک  وجود افراد. 0آگاهی و شناخت اوليه . 0
 كيفيت بهتر محصويت. 1كاربرد درست كود . 0حفاظت از منابع آب، خاک و منابع طبيعت 

فنی و  پيش برنده
 اطالعاتی

. 0كم سوادی . 3آگاهی كم درباره كشت ارگانيک . 0نبود اطالعات كافی درباره محصويت ارگانيک . 0
وجود افراد . 1نبود كارشناسان با تجربه . 0نداشتن آگاهی درباره چگونگی نگهداری از محصويت ارگانيک 

 ...سم و   استفاده از كود،. 8نبود استاندارد برای كشت محصويت . 7غيرمتخصص 

 بازدارنده

های آينده  پايدار ماندن منابع برای نسل. 3ها  های هرز و بيماری مبارزه با علف. 0ورزی تغيير عمليات خاک. 0
 ايجاد مديريت مشاركتی. 0مديريت صحيح در مزارع . 0

 مديريتی برنده پيش

حمايت . 3مديريت مناسب محصويت و خريد و فروش آنها . 0خريداری محصويت ارگانيک توسط ديين . 0
كمبود نيروی . 0نداشتن مهارت در كشت محصويت ارگانيک . 0ننردن دولت از كشت محصويت ارگانيک 
 توجهی به سالمت مردم بی. 1كار ماهر 

 بازدارنده

پذيرش كشاورزی ارگانيک توسط جامعه. 0بهبود سالمت افراد جامعه . 0  
مشاركت  كاهش. 3كشاورزان  پايين كمبود و يا نبود اطالعات. 0ارگانيک  محصويت تقاضای اندک برای. 0

 روستايی نواحی جمعيت

برنده پيش  
 بازدارنده

 اجتماعی

 نگارندگان بر اساس منابع مختلف: منبع
 

طراحای  ( كام خيلی زياد، زياد، متوساط، كام و خيلای   ) لينرت های بسته در قالب طيفپرسشنامه اساساً با پرسش
در اين پژوهش از تننيک . گرفته شد بهره LISRELو  SPSS19افزارهای ها از نرمجهت تجزيه و تحليل داده. گرديد

برنده بندی عوامل بازدارنده و پيشبندی و اولويتعنوان تننيک تحليل چند متغيره برای دستهتحليل عاملی تأييدی به
-مای  اساتفاده  T آماره از مدل پارامترهای از كدام هر معناداری دادننشان منظوربه. كشاورزی ارگانيک استفاده گرديد

 از آن باياد  قادرمطلق  آيد كاه می دستبه پارامتر آن معيارانحراف خطای به پارامتر هر ضريب نسبت از آماره اين. شود
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در تحليل عاملی مرتبه دوم، فرض بر آن اسات كاه    .شود معنادار آماری لحاظ از هاتخمين اين تا باشد تر بزرگ  51/0
باه عباارت ديگار،    . خود متغيرهای پنهان در واريان  مشترک ناشی از يک يا چند عامل مرتبه باايتر ساهيم هساتند   

 .آيند ها به حساب میهای عاملعاملهای مرتبه دوم به واقع عامل

 

 نتايج و بحث

گويان باه پرسشانامه را   ترين پاس از بخش توصيفی پرسشنامه بيانگر اين موضوع است كه بيش های حاصليافته
 15/0نفار معاادل    0شدند و درصد را شامل می 5/58نفر معادل  310گو، نفر پاس  310دادند كه از مردان تشنيل می
نفار معاادل    017درصاد متأهال و    18/78گو حدود پاس  080در رابطه با وضعيت تأهل . گو بودنددرصد را زنان پاس 

 10/70نفار برابار    071گويان يعنای  ترين پاس بيش شدهاز بين سه رده سنی درنظر گرفته. درصد مجرد بودند 50/00
گوياان  تارين پاسا   در رابطه با مؤلفه ميزان تحصيالت بيش. سال قرار داشتند 01 -01نفر در رده سنی  310درصد از 

هاای  يافتاه . گردياد گويان را شاامل مای  درصد از پاس  5/38نفر و حدود  000كه شامل  بودنددارای تحصيالت ديپلم 
دهد كه متغير فنی و اطالعااتی دارای  معيار متغيرهای پژوهش است نشان میكه نمايانگر ميانگين و انحراف 3 جدول
 . شده استمتغير درنظر گرفته 0از بين  70/38ترين ميزان ميانگين با مقدار بيش

 متغيرهای تحقيق اريمعانحراف و نيانگيم -  جدول

 معيارانحراف ميانگين تعداد متغير

 80/0 00/00 310 اجتماعی

 75/5 70/30 310 اقتصادی

 10/00 70/38 310 فنی و اطالعاتی

 00/8 17/07 310 مديريتی

 تحقيقهای يافته: منبع

 عوامال  تارين  مهام  مديريت و اطالعاتی فنی، اجتماعی، اقتصادی، عوامل ليزرل، شده محاسبه خروجی به توجه با
 تخماين  ،T مقادار  قادرمطلق  پارامترهاا  ايان  بارای  چناين است، هم اردبيل روستاهای در ارگانيک كشاورزی بازدارنده

 عوامال  كاه  نماود  بياان  تاوان  می ضرايب اين بودن مثبت و داری معنا به توجه با و باشد؛می 51/0تر از  بزرگ شده زده
 روساتاهای  در ارگانياک  كشااورزی  بازدارنده عوامل ترينترتيب مهمبه مديريتی و اطالعاتی فنی، اجتماعی، اقتصادی،
دهد در بعد شاخص اجتماعی، كاهش مشاركت جمعيت ناواحی  گونه كه جدول نشان میهمان .(0 جدول) است اردبيل

. بازدارندگی كشاورزی ارگانيک از سوی كشاورزان داشاته اسات   درصد بيشترين تأثير را بر 11/1روستايی با بار عاملی 
درصد و كم آگاهی دربااره كشات    70/1در رابطه با شاخص فنی و اطالعاتی نيز وجود افراد غيرمتخصص با بار عاملی

در بعد مديريتی نياز خرياداری محصاويت    . استدرصد  بر پذيرش كشت ارگانيک تأثير منفی داشته 13/1ارگانيک با 
-های اين شاخص محسوب میترين بازدارندهرگانيک توسط ديين و نداشتن مهارت كافی در كشت ارگانيک از مهما

هاای كشااورزی ارگانياک در زميناه     ترين بازدارندهازسوی ديگر نيز كاهش توليد و محدوديت بازاريابی از مهم. گردند
 .داناند كه بر كشت ارگانيک تأثير منفی داشتهاقتصادی بوده
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 های بازدارنده كشاورزی ارگانيکشاخص  -4جدول

 T-Value مقدار عاملی بار گويه شاخص اولويت

 اجتماعی 0

S1 :00/1 ارگانيک محصويت تقاضای اندک برای - 

S2 :05/1 08/1 كشاورزان پايين كمبود و يا نبود اطالعات 

S3 :03/7 11/1 روستايی نواحی مشاركت جمعيت كاهش 

 اطالعاتیفنی و  0

T1  :70/1 غيرمتخصص افراد وجود - 
T2  :11/5 13/1 ارگانيک كشت درباره كم آگاهی 

T3  :50/7 10/1 ارگانيک محصويت از نگهداری چگونگی درباره آگاهی نداشتن 
T4  :81/8 10/1 های يزم برای كشت محصويتاستاندارد نبود 

T5  :00/8 08/1 تجربه با كارشناسان نبود 
T6  :11/01 07/1 ... و سم  كود، از استفاده 

T7  :80/8 00/1 اطالعات كافی درباره محصويت ارگانيک نبود 
T8  :00/8 00/1 سوادی كم 

 مديريتی 3

M1  :71/1 ديين توسط ارگانيک محصويت خريداری - 
M2  :11/00 15/1 ارگانيک محصويت كشت در مهارت نداشتن 

M3  :01/00 18/1 هامحصويت و خريد و فروش آن مناسب مديريت 
M4  :77/00 17/1 ارگانيک محصويت كشت از دولت ننردن حمايت 

M5  :17/01 10/1 ماهر كار نيروی كمبود 
M6  :35/5 00/1 مردم سالمت به توجهی بی 

 اقتصادی 0

E1  :08/1 توليد كاهش - 
E2  :05/7 07/1  بازاريابی محدوديت 

E3  :17/7 00/1 بيشتر كار نيروی 
E4  :00/7 03/1 ارگانيک محصويت گرانی 

E5  :11/7 00/1 شيميايی سموم از استفاده 
E6  :18/7 00/1 مالی مشنالت 

 های پژوهشيافته: منبع
 

درصد بوده كه از نظر  57عوامل اجتماعی  متغير عاملی بار مشخص گرديده است، مقدار 0در جدول  كه طورهمان
درصاد، عوامال    50 اطالعااتی  و ترتياب عوامال فنای   چناين باه  روستاييان استان اردبيل در اولويت اول قرار دارد، هم

بناابراين تماامی   . قباول قارار دارناد   باشد كه همگی در حد قابال درصد، می 70درصد و عوامل اقتصادی  50مديريتی 
 .باشندارگانيک می كشاورزی بازدارنده اردبيل جزو عوامل استان روستاييانعوامل شناسايی شده در مدل از نظر 

 باشاد و گيری متغيرهای تحقيق مای اندازه مدل بودنمناسب ازحاكی 0 جدول به توجه با مدل برازش هایشاخص

كمتار از   0/1ميزان چنين ريشه ميانگين مجذورات نيز با باشد، هممی 3كمتر از  آزادی درجه به دو كای مقدار چنينهم
كاه مقادار مطلاوب     117/1ها با عدد ريشه مجذور مانده .دهنده برازش مناسب مدل استبرآورد گرديد كه نشان 18/1

های مورد بررسی نياز دارای مياانگينی باايتر از حاد     ساير معيار. آن نزديک به صفر است دارای برازش مناسبی است
 از نشاان  كلای،  هایشاخص كه گرفتنتيجه توانمی باي مطالب به توجه با روينمجاز مورد نظر ارزيابی گرديدند، از ا

دهناد  مای  حمايات قارار   ماورد  را الگاو  خوبی به شدهآوریجمع هایداده درواقع،. دارد هاداده توسط خوب مدل برازش
 .(0شنل)
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 نتايج برازش مدل -5جدول 

 نتيجه مجازمقدار  دست آمدهاعداد به شاخص معيارهای برازش مدل

 برازش مناسب 3كمتر از  K2/df 00/0 نسبت كای دو به درجه آزادی
 برازش مناسب 18/1ز كمتر ا RMSEA 0/1 ريشه ميانگين مجذورات

 برازش مناسب نزديک صفر RMR 117/1 هاريشه مجذور مانده

 برازش مناسب 5/1بايتر از  NFI 51/1 شاخص برازش هنجار شده

 برازش مناسب 5/1بايتر از  NNFI 51/1 شاخص نرم برازندگی

 برازش مناسب 5/1بايتر از  CFI 57/1 شاخص برازش تطبيقی

 برازش مناسب 5/1بايتر از  RFI 50/1 شاخص برازش نسبی

 برازش مناسب 5/1بايتر از  IFI 57/1 شاخص برازش اضافی

 برازش مناسب 5/1بايتر از  GFI 53/1 شاخص برازندگی

 قابل قبول 5/1بايتر از  AGFI 80/1 يافتهبرازندگی تعديلشاخص 

 تحقيقهای يافته: منبع

 

 برندهعوامل پيش

شاخص استفاده شد كه از روش تحليل  0ير در قالب متغ 01برنده كشاورزی ارگانيک از برای سنجش عوامل پيش
كشاورزی ارگانيک از ديدگاه كشااورزان اساتفاده   برنده بندی و تحليل عوامل پيشعاملی تأييدی مرتبه دوم برای دسته

ترين تأثير را شده، شاخص فنی و اطالعاتی بيشتوان بيان كرد از بين چهار شاخص درنظر گرفتهای كه میگونهبه. شد
هاای بعاد قارار    های مديريتی، اجتماعی و اقتصادی در رتباه برندگی كشاورزی ارگانيک داشته است و شاخصبر پيش
 57/1)ترين بار عااملی  های شاخص فنی و اطالعاتی، مؤلفه تداركات آموزشی دارای بيشچنين از بين مؤلفههم. دارند
شده، مؤلفاه ايجااد ماديريت    گانه درنظر گرفتههای پنجدر رابطه با شاخص مديريت نيز از بين مؤلفه. بوده است( درصد

-ترين تاأثير را بار پايش   درصد بيش 70/1ع با بار عاملی درصد و مديريت صحيح در مزار 78/1مشاركتی با بار عاملی 

از بين سه مؤلفه شاخص اجتماعی نيز پذيرش كشاورزی ارگانيک توسط جامعه . استبرندگی كشاورزی ارگانيک داشته
درنهايات در رابطاه باا شااخص     . اسات برد كشاورزی ارگانيک داشتهدرصد بيشترين تأثير را بر پيش 88/1روستايی با 

های جديد برای اشتغال و سودآوری نيز باا باار   درصد، فرصت 51/1های افزايش درآمد با بار عاملی دی نيز مؤلفهاقتصا
 .اندبرندگی كشاورزی ارگانيک بودهترين تأثير بر پيشدارای بيش 51/1عاملی 
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 تحليل عاملی مرتبه دوم عوامل بازدارنده كشاورزی ارگانيک - شکل

 

اساتفاده   مادل  پارامترهای از كدام هر معناداری دادننشان كه برای T دهد آمارهنشان می 7 جدولكه  گونه همان
 باا . شاود  معناادار  آمااری  لحااظ  از هاتخمين اين تا باشدتر  بزرگ 51/0 از آن بايد كه قدرمطلقبا توجه به اين شودمی
-پايش  عوامال  ترين مهم مديريت و اطالعاتی فنی، اجتماعی، اقتصادی، عوامل ليزرل، شده محاسبه خروجی به توجه

 شاده  زده تخماين  ،T مقادار  قدرمطلق پارامترها اين برای چنيناست،هم اردبيل روستاهای در ارگانيک كشاورزی برنده
 ينتار  مهام  ماديريتی  و اطالعااتی  فنای،  اجتمااعی،  اقتصادی، عوامل كه نمود بيان توان می باشدمی 51/0از  تر بزرگ
 .باشند معنادار می %50و درنتيجه در سطح اطمينان  است اردبيل روستاهای در ارگانيک كشاورزی برندهپيش عوامل

 1در جادول   طوركاه نهماا  .دهاد ارگانيک را نشان مای  كشاورزی برندهپيش جداول فو  مقادير بار عاملی عوامل
باوده كاه از نظار روساتاييان اساتان       درصد 50 اطالعاتی و عوامل فنی متغير عاملی بار مشخص گرديده است، مقدار

درصاد، و عوامال    70درصد، عوامل اجتمااعی   88چنين به ترتيب عوامل مديريتی اردبيل در اولويت اول قرار دارد، هم
شاده در مادل از   بنابراين تمامی عوامل شناساايی . قبول قرار دارندباشد كه همگی در حد قابلدرصد، می 05اقتصادی 

 .باشندارگانيک می كشاورزی برندهپيش اردبيل جزو عوامل اناست نظر روستاييان
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 برنده كشاورزی ارگانيکهای پيششاخص -6جدول 

 T-Value مقدار عاملی بار گويه شاخص اولويت

 فنی و اطالعاتی 0

T1  :57/1 آموزشی برنامه يک تدارک - 
T2  :33/1 81/1 غيره خاک و آب، منابع از حفاظت 

T3  :01/8 70/1 كود درست كاربرد 
T4  :58/7 70/1 محصويت بهتر كيفيت 
T5  :17/8 10/1 اوليه شناخت و آگاهی 

T6  :00/7 00/1 متخصص در زمينه كشت ارگانيک وجود افراد 

 مديريتی 0

M1  :78/1 مشاركتی مديريت ايجاد - 
M2  :73/7 70/1 مزارع در صحيح مديريت 

M3  :00/7 71/1 ها بيماری و هرز های علف با مبارزه 
M4  :00/7 18/1 آينده های نسل برای منابع ماندن پايدار 

M5  :13/8 00/1 ورزیخاک عمليات تغيير 

 اجتماعی 3

S1  :88/1 جامعه توسط ارگانيک كشاورزی پذيرش - 
S2  :00/5 80/1 آينده هاینسل غذايی ين امنيتتأم 

S3  :71/8 70/1 جامعه افراد سالمت بهبود 

 اقتصادی 0

E1  :51/1 درآمد افزايش - 
E2  :53/8 51/1 اشتغال برای جديد های فرصت 

E3  :53/8 51/1 سودآوری 
E4  :00/7 85/1 كافی اعتبارات 
E5  :78/8 75/1 ای بيمه حمايت 

E6  :80/8 70/1 باي كيفيت با غذايی محصويت توليد 

 های پژوهشيافته: منبع
 

-شااخص  چنين مقادار هم. است برقرار تحقيق هایسازه بين روابط كه تمامی ادننشا تحقيق از آمدهدستبه نتايج

 .است مدل مناسب برازش دهندهنشان كه ستاآمده 7 جدول در های برازش

 نتايج برازش مدل -7جدول 

 نتيجه مقدار مجاز آمدهدستاعداد به شاخص معيارهای برازش مدل
 برازش مناسب 3كمتر از  K2/df 83/1 نسبت كای دو به درجه آزادی
 برازش مناسب 0ز كمتر ا RMSEA 00/1 ريشه ميانگين مجذورات

 برازش مناسب نزديک صفر RMR 117/1 هاريشه مجذور مانده

 برازش مناسب 5/1بايتر از  NFI 51/1 شاخص برازش هنجارشده

 برازش مناسب 5/1بايتر از  NNFI 51/1 شاخص نرم برازندگی

 برازش مناسب 5/1بايتر از  CFI 57/1 شاخص برازش تطبيقی

 برازش مناسب 5/1بايتر از  RFI 50/1 شاخص برازش نسبی

 برازش مناسب 5/1بايتر از  IFI 57/1 شاخص برازش اضافی

 برازش مناسب 5/1بايتر از  GFI 53/1 شاخص برازندگی

 قابل قبول 5/1بايتر از  AGFI 80/1 يافتهتعديلشاخص برازندگی 

 های پژوهشيافته: منبع
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 باشاد و گيری متغيرهای تحقيق میاندازه مدل بودنمناسب از حاكی 7جدول  به توجه با مدل برازش هایشاخص

كمتراز ميزان  00/1چنين ريشه ميانگين مجذورات با ميزان است، هم 3از  كمتر آزادی درجه به دو كای مقدار چنينهم
از  117/1ها نيز با ميزان آمده از ريشه مجذور ماندهدستعدد به. عدد مجاز است كه نشان از برازش مناسب مدل است
آماده بزرگتار از حاد    باشد، ساير معيارها نيز ميزان اعداد بدسات اعداد نزديک صفر كه مقدار مطلوب است كوچنتر می

 هاداده توسط خوب الگو برازش ازننشا كلی، هایشاخص كه كردبيان توانمی باي لبمطا به توجه مطلوب است، لذا با

 .(0شنل)دهند می حمايت قرار مورد را الگو خوبی به شدهآوریجمع هایداده درواقع،. دارد

 

 
 تحليل عاملی مرتبه دوم عوامل بازدارنده كشاورزی ارگانيک.  شکل

 

 گيرینتيجه

شدن  ماواد غاذايی كاافی و    گويی به نياز روزافزون غذا برای جمعيت و فراهمجهت پاس  امروزه بخش كشاورزی
عنوان توليدكننادگان محصاويت   جاكه كشاورزان بهاز آن. به مصرف مواد شيميايی استميزان زيادی وابستهمناسب به

گياری از  با درک بهتر و بهاره توانند صورت مستقيم با محصويت و سموم شيميايی در تماس هستند، میكشاورزی به
لذا در اين پاژوهش باا توجاه باه     . ها جلوگيری كنندكشاورزی ارگانيک  از مصرف كودها و سموم شيميايی و افزودنی
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. شده استبرنده كشاورزی ارگانيک پرداختهاهميت موضوع  به بررسی ديدگاه كشاورزان درباره عوامل بازدارنده و پيش
گرفته شده گويه بهره 00هار شاخص اجتماعی، اقتصادی، مديريتی و فنی و اطالعاتی در قالب جهت انجام اين امر از چ

شاده،  های توصيفی پژوهش بيانگر اين موضوع است كه ازبين چهار شااخص درنظرگرفتاه  نتايج حاصل از يافته. است
های پاژوهش از طرياق   افتهي. های ديگر بوده استشاخص فنی و اطالعاتی دارای ميانگين بايتری نسبت به شاخص

-تننيک تحليل عاملی مرتبه دوم بيانگر اين است كه در بين عوامل بازدارنده كشاورزی ارگانيک عوامل اجتماعی بيش

را تقاضای اندک برای محصويت ارگانيک ذكر نمود و دليل آن را نياز  توان دليل آنمیو ترين نقش را دارا بوده است 
-با توجه به اين امر  پيشانهاد مای  . اطالعات كافی از محصويت ارگانيک در منطقه بر شمردتوان كمبود و يا نبود می

گردد كشاورزان و مسئوين كشاورزی و دولت با بازاريابی مناسب در زمينه محصويت ارگانياک و شناسااندن مزاياای    
افزايش تحصايالت كشااورزان،    ها افزايش دهند و بااين نوع محصويت عالقه مردم را نسبت به مصرف اين فرآورده

شاخص فنی و اطالعاتی بعد از شااخص اجتمااعی   . تر گردددرک و انجام دادن روابط پيچيده در كشت ارگانيک آسان
دارای تأثير منفی و بازدارنده بر كشاورزی ارگانيک بوده است كه عوامل متعددی بر اين مسأله تأثيرگذار بوده است كه 

غير متخصص، نداشتن آگاهی درباره كشت ارگانيک، نبود استانداردهای يزم بارای كشات و    ها وجود افرادازجمله آن
گردد با آموزش و ارتباط باا مناابع اطالعااتی و ارتبااطی، نگارش      لذا پيشنهاد می. نبود كارشناسان باتجربه را ذكر كرد

صص و باا آگااهی پاايين دربااره كشات و      به كشاورزی ارگانيک ارتقاء داد؛ زيرا وجود افراد غيرمتخكشاورزان را نسبت
عناوان ياک   داری از كشت ارگانيک بيانگر اهميت و نقش آموزش و نظام ترويج و آموزش كشاورزی باه چگونگی نگه

به پيامدهای منفی كشاورزی متداول نقش بسزايی  تواند با افزايش آگاهی نسبتمنبع اطالعاتی در زمينه كشاورزی می
چنين اقداماتی خود مستلزم برخورداری از كاادری  . به كشاورزی ارگانيک داشته باشدت ن نسبدر بهبود نگرش كشاورزا

هاای  گذاشتن دوره سرپشتمجرب است كه آمادگی يزم را از طريق دروس دانشگاهی مرتبط با كشاورزی ارگانيک و 
در اين حوزه را داشته آموزشی تخصصی ضمن خدمت كسب كرده باشند و صالحيت يزم برای ارائه مشاوره تخصصی 

تاوان باه كودهاای    جملاه مای  هايی خاص است كه از آنتوان گفت كشاورزی ارگانيک نيازمند نهادهبنابراين می. باشد
توليد و . های هرز اشاره كردها و علفهای غيرشيميايی عليه بيماریچنين ابزار و روشهای آلی و همكشزيستی، آفت
ای است كه تنها با عزمی راس ، نش و كادر فنی متخصص، نيازمند بودجه و امنانات گستردهبر داها عالوهتأمين نهاده

بديهی است بسياری از كشااورزان  . پذير استجانبه امنانای مشخص و درازمدت و حمايت همهاجرای برنامه و ينتدو
و با دسترسی آسان را برای آنان تأمين های موردنياز خويش انتظار دارند دولت اعتبارت كافی برای خريد و تأمين نهاده

المللی برای عرضه محصول به مشتريان  ينبريزی شده در بازارهای داخلی و امروزه امنان حضور مستمر و برنامه. كند
هاای  يافتاه . بالفعل و بالقوه و نيز كسب سود عادينه بهترين پشتوانه برای توليدكنندگان محصاويت ارگانياک اسات   

ريزی منسجم نيازمناد اسات كاه در آن تماامی     اين است كه توسعه كشاورزی ارگانيک به يک برنامه ازپژوهش حاكی
نتايج اين بخش از پژوهش باا  . طورجدی موردتوجه قرار گيردهای توسعه كشاورزی ارگانيک بايد بهها و مؤلفهشاخص
گلاو و همنااران   ، آن(0353) مجاردی و همنااران  ، (0351)كريمی و همناران ، ( 0117) خالدی و همنارانهای يافته
 . خوانی داردهم (0350)رضوی و همناران و در نهايت ( 0110)استرت و همناران  ،(0113)

برنده كشاورزی ارگانيک، عوامل فنی و اطالعاتی در اولويت اول قارار دارد كاه از عوامال    در رابطه با عوامل پيش
وجود افراد متخصص و  غيرهكارگيری صحيح كود و های آموزشی، حفاظت از آب و خاک، بهتوان برنامهمؤثر بر آن می
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 اختصااص  ارگانيک محصويت توليد به را خويش امنانات و منابع كه اورزانیكش .اگاه به كشاورزی ارگانيک را نام برد
 هایدوره برگزاری كه اين امر نيازمند ،هستند جديد ایهعرص به ورود برای موردنياز اطالعاتت درياف نيازمند دهند،می

ها نتايج حاصل از يافته. است موردنياز مقايت و كتب انتشارو  جمعیارتباط هایرسانه كارگيریهب ترويجی، و آموزشی
برندگی كشاورزی است كه ماديريت مشااركتی، ماديريت    دهد عوامل مديريتی دومين عامل اثرگذار در پيشنشان می

پاذيرش  . اناد ورزی در ارتقاای آن تاأثير مثبات داشاته    های هرز  و تغيير عمليات خاکصحيح در مزارع، مبارزه با علف
گردد با اند كه پيشنهاد میهای آينده نيز بر شاخص اجتماعی اثرگذاربودهأمين امنيت غذايی نسلكشاورزی ارگانيک و ت
رساانی  فوايد محصويت سالم و مضرات محصويت شيميايی را اطاالع ... ها و تبليغات تلويزيونی و برگزاری نمايشگاه

رگانيک، عوامل اقتصادی در آخارين مرتباه قارار    برنده كشاورزی ااست كه در بين عوامل پيشاز آننتايج حاكی.  نمود
های جديد برای اشتغال، سودآوری، اعتباارات كاافی و   توان فرصتاند میهايی كه بر آن تأثيرگذار بودهدارد كه از گويه
 دارند انتظار موردنياز خويش، هاینهاده تأمين و خريد برای كشاورزان بسياری از است بديهی. ای را نام بردحمايت بيمه

 در شاده ريازی برناماه  و مساتمر  حضاور  امروزه امنان .كند تأمين هاآن برای الوصولی را سهل و كافی اعتبارات دولت

پشاتوانه   بهترين عادينه سود كسب نيز و بالقوه و مشتريان بالفعل به محصول عرضه برای المللیبين و بازارهای داخلی
كاردن  فاراهم  باه نسابت  رباط ذی هایسازمان شود می رو توصيه ازاين است، ارگانيک محصويت توليدكنندگان برای

قديمی و های های اين بخش از پژوهش با نتايج يافتهنتايج حاصل از يافته .نمايند اقدام خصوص اين در يزم تمهيدات
رضاوی و  و  (0353)رنجبار و اميادی   ، (0100)كااركی و همنااران   ، (0118)ماوكش و همنااران   ، (0350)همناران 
 .خوانی و مطابقت داردهم (0350)همناران 

 منابع

توسعه و تارويج كشااورزی ارگانياک در اساتان كرمانشااه از      يابی امنان ، زمينه0388. ح زاده،آجودانی، زهرا و مهدی
  .73-10 (:0)0ترويج و آموزش كشاورزی، ، ديدگاه كارشناسان كشاورزی

توسعه كشاورزی ارگانيک، اقتصاد فضاا و توساعه روساتايی،     و مشنالتبررسی موانع . 0350 .و شيری، ن. زن، عپاپ
0(0 :)003-001.  

هاای كشااورزی ارگانياک،    اصول و مباانی و چاالش  . 0381 .و دوازده امامی، س. ، صلحی، م.، مجلوجی، م.جعفری، ا
  .05-03 (:3)0كشاورزی پايدار، 

ی ارگانياک در منااطق   ارزيابی جايگاه توسعه كشااورز . 0350 .الدين افتخاری، عو ركن. ، پورطاهری، م.ح.رضوی، س
هاای  شاده و در حاال گاذر، پاژوهش    توليدكنندگان محصويت ارگانياک گاواهی  : روستايی ايران، مطالعه موردی

  .00-07 (:0)1روستايی، 

عوامل مؤثر بر نگارش مصارف محصاويت كشااورزی ارگانياک در      . 0353 .آبادی، مو اميدی نجف. رنجبرشم ، ح
 . 10-00(: 0)7، ، پژوهش ترويج و آموزش كشاورزیتهران



 9316 تابستان، 2، شماره 4، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      212

 

بررسی عوامل مؤثر بر تمايل كشاورزان به كشت محصول ارگانيک در . 0353 .و صادقی، ا. ، خالدی، م.فدايی، مشوكت
  .008-000 (:3)00كاران استان البرز، اقتصاد و توسعه كشاورزی ايران، فرنگیميان گوجه

رسانی تارويج كشااورزی ارگانياک بار مبناای حنمات       ، تبيين نظام ارتباطات و اطالع0350 .ولی، مو شاه. فاطمی، م
  .008-005 (:0)07ريزی و آمايش فضا، توحيدی، برنامه

مل ماؤثر بار نگارش كشااورزان نسابت باه كشااورزی        ، بررسی عوا0350 .و اسدی، ع. ، شعبانعلی فمی، ح.قديمی، ع
 . 81-15(: 0)0های كشاورزی، شهرستان فريدن، ترويج و آموزش: ارگانيک، مطالعه موردی

برد كشاورزی ارگانيک از ديدگاه كارشناسان وزارت جهاد ، بررسی موانع پيش0351 .و بابايی، ع. ، صديقی، ح.كريمی، ا
 .000-030(: 0)0رزی، تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ايران، كشاو

برنده و بازدارنده پذيرش كشاورزی ارگانيک از های پيش، تحليل سازه0353 .و عطايی، ح. ش. ، گلباز، س.مجردی، غ
  .00-0 (:0 )01، ديدگاه كارشناسان جهاد كشاورزی زنجان، علوم ترويج و آموزش كشاورزی ايران

، مشهد انتشاارات جهااد   (زيستی)، درامدی بر كشاورزی ارگانيک 0387 .و لياقتی، ه. ، مهدوی دامغانی، ع.محمودی، ح
 .ص01دانشگاهی، 

  .ص0های مجل  شورای اسالمی، بررسی وضعيت كشاورزی ارگانيک در ايران، مركز پژوهش. 0351، .مقيسه، س

: وری انرژی كشت ارگانيک، مطالعه موردیبررسی عوامل مؤثر بر بهره. 0353 .و محمدی، ه. ، مؤذنی، ن.نصابيان، ش
  .37-00(: 0)0روستائيان استان گلستان، راهبردهای توسعه روستايی، 

نقش ترويج در توسعه كشاورزی ارگانيک در روساتاهای كشاور، توساعه روساتايی،     . 0385. 0و شهبازی، . نوروزی، ع
0(0:) 0-00 . 

Acs, S. 2006. Bio-economic modelling of conversion from conventional to organic farming. 

Ph.D. dissertation, Wageningen University, The Netherlands.  

Angulo, A.M., Gil, J.M. and Tamburo, L. 2003, Food safety and consumers’ willingness to pay 

for labelled beef in Spain, paper presented at the 83rd EAAE Seminar, Chania, 4-6 

September, available at: www.maich/eaae. 

Asami, D. K., Hong, Y. J., Barrett, D. M. and Mitchell, A. E. 2003, Comparison of the total 

phenolic and ascorbic acid content of freeze-dried and air dried marionberry, strawberry 

and corn grown using conventional, organic and sustainable agriculture, practices. Journal 

of Agricultural and Food Chemistry, no51, 1237-1241.  

Aygen, G. F. 2012. Attitudes and behavior of turkish consumers with respect to organic foods.  

international business and social science. 18. 



 213        برنده کشاورزی ارگانيکپيشدیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و تحليل 

 

Azzurra, A., Riccardo, V. 2016. Organic farming and sustainability in food choices: an analysis 

of consumer preference in Southern Italy, Agriculture and Agricultural Science Procedia, 

no 8, 193 – 200 pp.  

Faller, A. L. K. and Fialho, E. 2010. Polyphenol content and antioxidant capacity in organic 

and conventional plant foods. The Journal of Food Composition and Analysis, 23(6): 561-

568. 

Flora, P,2015, Organic Farming Education in Azerbaijan, Present and Future, Social and 

Behavioral Sciences 197, 2407 – 2410 pp.  

Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO). 2005. Organic Agriculture, 

Environment and Food Security, Environment and Natural Resources, 6-48 pp.  

Karki, L., Schleenbecker, R and Hamm, U. 2011. Factors influencing a conversion to organic 

farming in Nepalese tea farms. Journal of Agriculture and Rural Development in the 

Tropics and Subtropics, 2: 113–123.  

Khaledi, M., Gray. R., Weseen, S. and Sawyer, E. 2007. Assessing the Barriers to Conversion 

to Organic Farming: An Institutional Analysis, Department of Agricultural Economics 

University of Saskatchewan. 

Kubala, J., Grodzinska, M., Cichon, M. 2008, Motivations For Organic Farming Among 

Farmers Farming among Farmers Form Malopolska Province,Poland, On WebSite; www. 

Inderscience.com/ search/ index.php. action=record&rec-id.  

Leifeld, J. 2012. How sustainable is organic farming?, Agriculture, Ecosystems & 
Environment, 150: 121-122.  

Mukesh, K., Vishal, P. and Dolly, G. 2008, Organic Farming-principles and practices for 

progressive agriculture. Green Farming, 6:16 –19. 

Olhan, Emine , Ataseven, Yener , and Gun , Sema, 2005, Organic Farming in Turkey. Pakistan 

Journal of Biological Sciences, 8(3): 505-509.  

Shi-ming, M. and Sauerborn, J. 2006. Review of History and Recent Development of Organic 

Farming World Wide. Agricultural Science in China, 5: 169- 178.  

Sterrett, S., Groover, G. E., Taylor, D. B. and Mundy. K, 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 Sciences, Virginia Tech. 

Trewavas, A. 2004. A critical assessment of organic farming and food assertions with 

particular respect to the uk and the potential environmental benefits of no till agriculture, 

journal of crop protection, no 23, 757-781 pp.  

United Ststes Department of Agicultur. 2013. What is Organic?, Retrieved From 

http://www.NOSB.al.htm 

http://www.nosb.al.htm/
http://www.nosb.al.htm/


 9316 تابستان، 2، شماره 4، جلد فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی      214

 

Wheeler, S. 2008. What influences agriculture professionals views towards organic 

agriculture?, Ecological Economics, 65(1): 145-154.  

 

 



 Rural Development Strategies    Vol. 4, No. 2, Summer 2017, P.247-264        7 

The analysis of rural communities’ perspective regarding 

deterrent and promoter factors of organic agriculture. 
 Case study: Central rural area of the Ardabil County 

  
Bahram Imani

1
*,

 
Soheyla Bakhtar

2
 and Saied Jafari

3 

 

Submitted: 16 April, 2017                                   Accepted: 16 July, 2017 

  

Abstract 
Organic farming is a holistic production management system which enhances 

agro ecosystem health by maintaining and enhancing biodiversity, biological cycles 

and soil biological activity. However, there are many obstacles in the way of 

implementing this system. . Hence, identifying the barriers and promoters of rural 

perspective is essential. The purpose of this study is to evaluate the aspects of rural 

communities in relation with the barriers and promoters of organic farming. This 

research study is an applied research that is based on a descriptive analytical 

approach. The statistical population used in this study consists of 64 villages with 

over 20 households in the central part of the city of Ardabil with a total population 

of 50039. According to the Cochran formula, the sample size was estimated to be 

356. In order to gather the required information library and field methods were 

used. The indicators that were designed for preparing the questionnaire were 

economic, technical-information, management and social factors in two dimensions 

of restrictive and leading factors in the form of 42 variables. The SPSS19 and 

Lisrel software packages were used in order to analyze the data. Based on the 

results, among the organic farming restrictions, social factors had the maximum 

amount of restricting effect and economic factors had the minimum amount of 

restricting effect. Among the promoting factors, technical and informational factors 

had the greatest impact on the advancement of organic agriculture and the 

economic factors had the least impact. 

 

Keywords: Restrictive factors, Leading factors, Rural development, Organic 

agriculture, Rural areas. 
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