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چکيده
كشاورزی ارگانيک يک سامانه مديريت توليدی جامعنگر است كه موجب بهبود سالمت كشتبوم از طريق حفر و تقويت تناوع
زيستی ،چرخههای زيستی و فعاليت زيستی خاک میشود ،اما بر سر راه اين سامانه موانع و مشنالت فراوانی قرار دارد .از ايانرو
شناسايی عوامل بازدارنده و پيشبرنده از ديدگاه روستاييان امری ضروری است .بنابراين هادف تحقياق حاضار ارزياابی ديادگاه
جوامع روستايی در رابطه با عوامل بازدارنده و پيشبرنده كشاورزی ارگانيک است .اين پژوهش از لحااظ هادف ،كااربردی و بار
اساس ماهيت توصيفی -تحليلی است .جامعه آماری پژوهش 10 ،روستايی بايی  01خانوار بخش مركزی شهرستان اردبيال باا
جمعيت  01135نفر بودهاست .حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران  301نفر برآورد گرديد كه برحسب تعداد جمعيات موجاود در
هر روستا توزيع گرديد .جهت گردآوری اطالعات مورد نياز از روشهای كتابخانهای و ميدانی استفاده گرديد .شاخصهای درنظار
گرفتهشده برای تنظيم پرسشنامه در چهار زمينه اقتصادی ،فنی و اطالعاتی ،مديريتی و اجتماعی در دو بعد بازدارنده و پيشبرنده
در قالب  00متغير تنظيم گرديد .جهت تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزارهای  spss19و  lisrelبهره گرفته شد .براساس نتاايج
حاصله ،در بين عوامل بازدارنده كشاورزی ارگانيک عامل اجتماعی ،دارای بيشترين ميزان بازدارندگی و عوامل اقتصاادی دارای
كمترين ميزان بود .در بين عوامل پيشبرنده نيز عوامل فنی و اطالعاتی بيشترين تأثير را بر پيشبرد كشاورزی ارگانيک داشاته
است و عوامل اقتصادی كمترين تأثير را بر پيشبرندگی كشاورزی ارگانيک دارا بوده است.
كلمات كليدی :عوامل بازدارنده ،عوامل پيشبرنده ،كشاورزی ارگانيک ،مناطق روستايی.

 -0استاديار گروه جغرافيا ،دانشنده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبيلی
 -0كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزی روستايی ،دانشنده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبيلی
 -3دانشجوی كارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ريزی روستايی ،دانشنده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبيلی
) -نويسنده مسئول )bahram_imani60@yahoo.com
DOI: 10.22048/rdsj.2017.80778.1643

241

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

مقدمه
امروزه بخش كشاورزی بهمنظور پاس گويی به نياز روزافزون غذا برای جمعيت روبهرشد كره زمين و فراهم كردن
مواد غذايی كافی و مناسب ،به ميزان زيادی وابسته به مصرف مواد شيميايی میباشد؛ بهگوناهای توساعه و گساترش
علوم و فناوریهای نوين همچون مهندسی ژنتيک و بيوتننولوژی ،كاشت ارقام پرمحصول گونههای زراعی و بااغی و
استفاده بیرويه از كودها و آفتكشهای شيميايی باعث افزايش كمّی توليدات كشاورزی گرديده و مشانل غاذا را در
بسياری از كشورها بهخصوص كشورهای توسعهيافته و درحالتوسعه حل نموده است ،اما همواره اين افزايش تولياد باا
مشنالت زيستمحيطی متعددی مانند آلودگی منابع آب و خاک ،بروز آفات و بيماریهای جديد گياهی ،ساوءتغذياه و
همياری در اثر كاهش كيفيت مواد غذايی روبهرو شده است (پاپزن و شيری .)0350 ،ازسوی ديگار وجاود و افازايش
روزمره مواد شيميايی و تجمع آنها در منابع پايه كشاورزی در طول زمان ،به ناسالم بودن محصويت و فارآوردههاای
كشاورزی منجر شده است .اين پديده نهتنها باعث اضمحالل و تخريب تدريجی منابع خاک و آب و ساير مناابع پاياه
توليد در كشاورزی شده ،بلنه امروزه به طور فراگير ،عامل جدی بروز بيماریهای حاد و مازمن در باين آحااد جواماع
انسانی ،گياهی و جانوری نيز شده است (نوروزی و شهبازی .)0385 ،مجموعه اين عوامل سبب گرديد تا حفر محيط-
زيست و امنيت و بهداشت غذايی به ينی از چالشهای بشر در عصر حاضر تبديل شاود و جواماع باينالمللای در پای
يافتن راهبردهای مناسبی برای حل اين معضالت و دستيابی به نظام كشاورزی پايدار باشند (پاپزن و شيری.)0350 ،
بسياری از تحقيقات نشان داده است كه سيستم كشاورزی متداول يا مرسوم با كاربری بیرويه نهاادههاای شايميايی،
محيط را ويران كرده و منابع طبيعی را دچار تحليل میكنند ،لذا كشاورزی ارگانيک ينی از راهبردهای متاداول بارای
حل مشنالت كشاورزی بهشمار میرود (آجودانی و مهدیزاده ،)0388 ،و بهعنوان ياک ضارورت در برخاورد باا ايان
مسائل و حفر تعادل در جهت پايداری محيط است كه بهعنوان كشاورزی سازگار با محيط زيست و مزارع جهت توليد
مواد غذايی مورداستفاده قرار میگيرد (ايگن .)0100 ،0باتوجاه باه اهميات موضاوع عوامال بازدارناده و پايشبرناده
كشاورزی ارگانيک از ديد محققان پنهان نمانده و آنها در گزارشهای تحقيقاتی خود اين موضوع را مورد توجه قارار
داده و آن را به عوامل اقتصادی و غير اقتصادی تقسيم نمودهاند كه عوامل اقتصادی پيشبرنده شامل كاهش هزيناه-
های توليد و افزايش سود ناشی از فروش محصويت ارگانيک (كريمی و همناران0351 ،؛ عنا  )0111 ،و عوامال
غيراقتصادی نيز شامل وجود مؤسسات ترويجی غيرمتخصص ،مشنالت توليد و ناكافیبودن اطالعات ،عدم قطعيت از
صدور گواهينامه( ،مجردی و همناران ،)0353 ،دسترسی به ماشينآيت مناسب ،محدوديت كماکهاای ماالی ،عادم
همسويی سياستهای كالن دولتی با كشاورزی ارگانيک ،مسائل و مشنالت باالقوه مانناد علافهاای هارز ،آفاات و
بيماریها میباشد (كريمی و همناران0351 ،؛ عن و همناران .)0110 ،0ازسوی ديگر عاواملی مانناد تادوين ياک
تناوب زراعی مناسب ،استفاده از كودهای آلی ،منانيزاسيون ،تنظيم مجدد تراكم دام ،برآورد عملنرد و نيروی كار ،تهيه
جدول زمانی (محمودی و همناران ،)0387 ،حفر حاصلخيزی خاک و تقويت عناصر غذايی آن  ،خودكفا نمودن خاک
از ازت و اعمال روشهای جامع مديريت دام در پيشبرد كشااورزی ارگانياک مفياد هساتند (آجاودانی و مهادیزاده،
1 - aygen
2 - acs
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در شرايط فعلی  30ميليون هنتار از اراضی كشاورزی در سطح جهان به كشت محصويت ارگانيک گاواهی شاده
اختصاص يافتهاست ،اما سهم ايران از اين اراضی علیرغم وجود ظرفياتهاای باالقوه و امناان حضاور در بازارهاای
جهانی ،فقط  00هزار هنتار میباشد (مجردی و همناران .)0353 ،میتاوان گفات كشااورزی ارگانياک در اياران در
مراحل نخستين قرار دارد و تحول چندانی در اين زمينه صورت نگرفتهاست ،اگر چه زمينههاای باالقوه فراوانای بارای
توسعه و ترويج كشت ارگانيک وجود دارد ولی در توليد و عرضه محصويت طبيعی و ارگانيک نظاام مشخصای بارای
بهرهبرداری از اين توان به چشم نمیخورد .ميازان اثربخشای كشات ارگانياک در منااطق روساتايی كشاور در ابعااد
اقتصادی ،اجتماعی و محيطی فقط در موارد خاصی بوده و گويای آناست كه كشت ارگانيک تاأثيرات جاامع و ياک-
پارچهای نداشته و نياز به حمايت و توجه بيشتری از سوی دولتمردان دارد (رضوی و همناران .)0350 ،ازسویديگار،
كشاورزی ارگانيک در ايران با چالشهای متعددی مواجه است زيرا شيوههای مرتبط با آن به روش مناسابی از جاناب
كشاورزان مورد پذيرش قرار نگرفته است (ترووا و همناران .)0110 ،0از اينرو مصرف كودهای شيميايی در ايران روند
روبهافزايشی را داشته و مصرف اين مواد در توليد محصويت كشاورزی در سال  0110به حدود  3071111تن رسايده
است (فاو .)0110 ،0مناطق روستايی شهرستان اردبيل نيز از اين قاعده مستثنی نباوده و همانناد سااير نقااط كشاور،
كشاورزی ارگانيک در حال انجام است .لذا با توجه به آنچه ذكر گرديد پژوهش حاضر با هدف بررسی ديادگاه جواماع
روستايی در رابطه با عوامل بازدارنده و پيشبرنده كشاورزی ارگانيک در روستاهای بخش مركزی شهرستان اردبيال و
كسب اطالع از نحوه نگرش روستاييان و آگاهی آنها نسبتبه عوامل تأثيرگذار بار كشااورزی ارگانياک انجاام شاده
است .در رابطه با كشت ارگانيک و عوامل بازدارنده و پيشبرنده مؤثر بر آن تحقيقات متعاددی از جاناب پژوهشاگران
صورت گرفته است ،ازجمله آنگلو و همناران ( )0113در تحقيق خود درخصوص موانع پيشبرد محصاويت ارگانياک
ازنظر كشاورزان ،عدماطمينان مصرفكنندگان از محصويت ارگانيک ،درآماد و ميازان خرياد را از عوامال كليادی در
پيشبرد آن ذكر كردند .استرت و همناران ( )0110در مطالعهای كه انجام دادند دريافتند عدماطمينان به فرآيند كشت
ارگانيک ،كمبود اطالعات بازاريابی و مشنالت توليد ،از عوامل بازدارندگی كشاورزی ارگانيک است .خالدی و همناران
( )0117در پژوهش خود دريافتند ،كنترل علفهای هرز ،حشرات و بيماریها ،پيچيادهباودن فرايناد كشات و متقاعاد
نمودن توليدكنندگان به كشت ارگانيک از جمله عوامل بازدارنده كشاورزی است .در پژوهشی ديگر موكش و همناران
( )0118به اين نتيجه رسيدند كه ارائه آموزش فشرده درخصوص كشت ارگانيک به كشاورزان ،وجود نمايندگی فروش
محصويت ارگانيک و افزايش فروش بازارهای داخلی از عوامل پيشبرنده كشااورزی هساتند .در پاژوهش كااركی و
همناران ( )0100بازاريابی ،سود اقتصادی و آگاهی از فوايد محصويت ارگانيک از نتايج باهدساتآماده در پايشبارد
كشاورزی ارگانيک است .در پژوهشی كه توسط كريمی و همناران ( )0351انجام شده است اين نتيجه بهدستآمد كه
نخستين و مهمترين عامل بازدارنده در كشاورزی ارگانيک موانع اقتصاادی از جملاه هزيناههاای بااي و گاران باودن
محصويت ارگانيک است .قديمی و همناران ( )0350نيز آشانايی باا كشااورزی ارگانياک ،شاركت در كاالسهاای
1 - trewavas et al
2 - FAO
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ترويجی ،تحصيالت و بهكارگيری روشها و فناوری كشاورزی ارگانيک را از عوامل پيشبرنده كشاورزی ارگانيک ذكر
كردند .رنجبر و اميدی ( )0353دريافتند متغيرهای آگاهی بهداشتی ،دانش محصويت ارگانيک و انگيازه و تحصايالت
از عوامل مؤثر بر پيشبرد كشاورزی ارگانياک هساتند .مجاردی و همنااران( )0353در تحليال عوامال پايشبرناده و
بازدارنده كشاورزی ارگانيک به اين نتيجه رسيدند كه مهمترين عوامل پيشبرنده كشاورزی ارگانيک ،مديريت صحيح،
ايجاد بازار فروش ،برگزاری دورههای آموزشی ،تأمين اعتبار و بنارگيری سياستهای حماايتی اسات .از ساوی ديگار
مهمترين عوامل بازدارنده نيز عدم توليد و عرضه نهادههای مورد نياز ،عدم مجوز صادرات ،عادم شاناخت و آگااهی از
يزمهها و فناوری كشاورزی ارگانيک را ذكر نمود .رضوی و همناران ( )0350در پژوهشی كاه انجاام دادناد دريافتناد
چالشهای گسترده ای فراروی كشاورزان وجود دارد كه ازجمله عوامل بازدارناده كشات ارگانياک ،نباود تشانيالت و
نهادهای مربوط به توليدكنندگان ،نبود بازار و شرايط فسادپذيری محصويت عرضهشده در بازار اسات .ازساوی ديگار
مهمترين عوامل پيشبرنده كشت ارگانيک ،بايرفتن سطح درآماد كشااورزان ،رساانههاای جمعای و انجاام كارهاای
فرهنگی در شناساندن محصويت ارگانيک است.
كشاورزی ارگانيک پ از تشديد حساسيتها نسبت به موضوعات زيستمحيطی كشاورزی ،رشد فزايندهای يافت.
اين دوره مصادف با ظهور و گسترش تعمق انديشههای جديد در رابطه با تحويت اجتماعی ،جنبشهاای اعتراضای و
طرح روشهای جديد است و شامل بهرهبرداری خردمنداناه تار از مناابع طبيعای ،حفار محايط زيسات ،روينردهاای
كشاورزی كم نهاده با كارايی باي ،امنيت غذايی ،حفر و توسعه كشاورزی پايدار و طبيعی هماراه باا مطالعاات گساترده
نظری و عملی بود (پاپزن و شيری .)0350 ،عدهای از صاحبنظاران معتقدناد ارزش غاذايی و ساالمت محصاويت
كشاورزی مورد توجه مصرفكنندگان است زيرا استفاده بيش از حد از كودهای شايميايی ،حشارهكاشهاا و  ...سابب
كاهش كيفيت محصويت كشاورزی شده است (اسامی و همناران .)0113 ،0شیمينگ و سوربورن براين باور هساتند
كشاورزی ارگانيک يک نظام مديريتی جامعنگر است كه باعث بهبود سالمت فعاليتهای زيستی خاک میشاود و بار
استفاده از عمليات مديريتی كه در آن مسائل و مشنالت هر اكوسيستم ،رهيافت مديريتی را با توجه به شرايط خااص
ايجاب میكند تأكيد دارد (شیمينگ و سوربورن .)0111 ،0ليفلد نيز معتقد است خصوصيت كشاورزی ارگانياک حفار
حاصلخيزی خاک در درازمدت ،كنترل علفهای هرز ،آفات و حشرات ،تقويت عناصر غذايی از طريق تنااوب و روش-
های بيولوژينی است (ليفلد .)0100 ،3به زعم وايس ( )0110كشاورزی ارگانيک انجامدادن فعالياتهاای كشااورزی
بهصورت پايدار است كه نظام تلفيقی كشاورزی بر پايه اصول محيطی را شنل میدهد و كشاورزان بهجای اساتفاده از
سموم شيميايی ،بهوسيله چرخه عناصر غذايی در خاک موجب حاصلخيزی آن میشاوند (شاوكتفادايی و همنااران،
 .)0353الهان به نقل از سازمان غذا و كشاورزی ملل متحد ،كشاورزی ارگانيک را يک نظام مديريت توليد كلگراياناه
میداند كه سالمتی اكوسيستمهای كشاورزی را كه شامل چرخههای بيولوژينی ،تنوع ژنتينای و فعاليات بيولاوژينی
خاک است را افزايش میدهد .اين نظامها مبتنی بر استانداردهای ويژه هستند كه هدف آنها دستيابی به اكوسيساتم-
1 - asami et al
2 - shi- ming and sauerborn
3 - leifeid
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های كشاورزی پايدار است (الهن .)0110 ،0بررسی اسناد مربوط حاكی از آن است كه كشاورزی ارگانيک يک سيساتم
توليد است كه به حفر سالمت خاک ،اكوتوريسم و فرآيندهای زيستمحيطی و تنوع زيستی توجه دارد و در آن بهجای
استفاده از ورودیهايی كه به محيط زيست آسيب میرساند به حفر محيط زيست و بهبود كيفيت توجه دارد (نصاابيان
و همناران .)0353 ،ازسوی ديگر وزارت كشاورزی آمرينا ،كشاورزی ارگانيک را توليد محصويت كشاورزی مایداناد
كه به شيوه تلفيق ،روشهای فرهنگی ،بيولوژينی و منانينی با هدف حفر محيط زيست و تنوع زيستی تأكياد شاده
است (يوسدا ،)0103 ،0لذا هدف از كشاورزی ارگانيک افزايش راندمان توليد محصول با شرط حفاظات از حاصالخيزی
خاک با كمترين تنيه بر استفاده از مواد شيميايی میباشد .مهمترين اهداف سيستم كشاورزی ارگانيک شاامل ،تولياد
غذای با كيفيت و كمّيت كافی ،حفر و افزايش حاصلخيزی خاک در درازمادت ،ايجااد تاوازن هماهناگ باين تولياد
محصويت كشاورزی و دامی ،كاهش اناواع آلاودگی ،فاراهم آوردن كلياه شارايط مناابع بارای تماام توليدكننادگان
محصويت زيستی بهمنظور حفر سالمت كشاورزی از طريق ايجاد اكوسيستم سالم ،توليد غذای سالم و متنوع و توليد
منسوجات سالم و با كيفيت است (جعفری و همناران .)0381 ،فدراسيون جهانی جنبش كشاورزی ارگانيک ،اصاولی را
برای كشاورزی ارگانيک معرفی میكند كه عبارتند از توليد غذا با كيفيت باي و در حد كافی ،همگامی با طبيعات باه-
جای سلطهگری و چيرگی بر آن ،تقويت چرخههای بيولوژينی در سامانه زراعی ،افزايش تنوع گياهی و حيوانی ،حفار
و افزايش حاصلخيزی خاکها در درازمدت ،بهرهگيری از منابع تجديد شونده ،جلوگيری از بروز كلياه اشانال آلاودگی
ناشی از عمليات مختلف كشاورزی ،در نظر گرفتن آثار گستردهتر اجتماعی و اكولاوژينی ساامانه زراعای و  ...هساتند
(مقيسه .)0351 ،اين عوامل تقاضا برای توليد محصويت ارگانيک را به ميزان زيادی افزايش داده و بازار آنها روزبه-
روز درحال گسترش است (عن 0111 ،؛ فللر و فيلهو .)0101 ،نياز عاواملی كاه باعاث ايجااد رویآوری باه كشات
ارگانيک میشود را به عوامل اقتصادی و غير اقتصادی تقسيم میكند .همچناين جعفاری ( )0381منشاور كشااورزی
ارگانيک را داری چهار اصل ،سالمت ،اكولاوژی ،مراقبات و انصااف مایداناد (فااطمی و شااهولای .)0350 ،بناابراين
كشاورزی ارگانيک يک ديدگاه جامع از كشاورزی است كه هدف آن انعناس روابط متقابل ژرف باين موجاودات زناده
مزرعه ،توليد كشاورزی و محيط است.
مواد و روشها
شهرستان اردبيل در مختصات  38درجه و  0دقيقه الی  38درجاه و  8دقيقاه عارض جغرافياايی و  08درجاه و 0
دقيقه الی  08درجه و  01دقيقه طول جغرافيايی قرار دارد .مساحت شهرستان حدود  0070/3كيلومتر مربع اسات ،ايان
شهرستان دارای  3بخش مركزی ،سرعين و هير است .بخش مركزی شامل  1دهستان و 000روساتای دارای ساننه
است .اين شهرستان در دو ناحيه دشتی و كوهستانی واقع گرديده است كه توسط كوههای اطاراف احاطاه و در وساط
دشتی به وسعت  00كيلومتر قرار دارد.

1 - olhan
2 - usda
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جدول  -جامعه آماری و حجم نمونه موردمطالعه

رديف

روستا

خانوار

جمعيت

0
0
3
0
0
1
7
8
5
01
00
00
03
00
00
01
07
08
05
01
00
00
03
00
00
01
07
08
05
31
30
30
33

آ قلعه
تقی ديزج
جمايران
خواجه بالغی
ساوج بالغ
سرخانلو
شريف بيگلو
طالب قشالقی
گل تپه
هلل لو
الماس
بنفشه در
پيرالقر
حسن بارو
حنيم قشالقی
خرابه كهل
روشنق
زردآلو
شام اسبی
قاسم قشالقی
قليچی
گلی
نوران
اروانق
اميدچه
بارو
جمادی
چناقرود
حسنعلیكندی
حمل آباد
خشنه رود
خيارک
ديجوجين

30
51
13
71
00
00
87
080
30
00
38
80
010
013
300
30
01
30
730
38
31
03
008
05
080
017
71
173
08
010
003
800
300

008
301
087
010
051
007
301
0800
007
010
030
330
310
730
0330
003
005
000
0115
030
71
070
810
000
0180
530
300
0077
080
0115
880
3303
0033

حجم
نمونه
0
0
0
0
0
0
0
03
0
0
0
0
3
0
01
0
0
0
05
0
0
00
1
0
00
7
0
05
0
8
1
00
5

رديف

روستا

خانوار

جمعيت

30
30
31
37
38
35
01
00
00
03
00
00
01
07
08
05
01
00
00
03
00
00
01
07
08
05
11
10
10
13
10

ديولق
شهريور
شيشه گران
عموقين
قرهتپه سبالن
قعلهجونسبالن
كردكندی
گرجان
گنسولكندی
ميرنی
وكيلآباد
رضابيگلو
آقاباقر
آقاجان خان
رستم خانی
پيرغوام
تپراغلو
چنذانق
رضیآباد
كمیآباد
ارادی
آقچه كند
انزاب عليا
تازهكند شريف
تازهكندرضا
ساميان
سلطان آباد
صومعه
قرهلر
كركر
گيالن ده

050
57
07
318
000
005
11
011
037
38
000
50
380
000
080
330
017
013
88
000
13
000
018
000
35
007
000
311
003
381
080

0030
303
001
0083
537
710
050
880
000
000
505
310
0303
0101
0500
0057
700
700
307
001
003
083
0013
100
000
0107
0807
0301
087
0010
513

جمع

 10روستا

03017

01135

حجم
نمونه
8
1
0
00
7
1
0
1
0
0
7
7
01
00
00
5
1
0
0
0
0
0
01
0
0
7
03
01
0
01
7
310

تحقيق حاضر از لحاظ هدف كاربردی است كه با توجه به مؤلفههای مورد بررسی روينرد حاكم بر آن توصايفی-
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تحليلی است .تننيک يزم برای بهدست آوردن دادههای موردنيااز كتابخاناهای و ميادانی (پرسشانامه) اسات .جامعاه
آماری پژوهش حاضر  10روستای بايی  01خانوار روستايی ساكن در بخش مركازی شهرساتان اردبيال باا جمعيات
 01135نفر است .در اين پژوهش با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه  310نفر برآورد گرديد كه پراكندگی تعاداد
نمونهها در روستاها متناسب با تعداد جمعيت آنها توزيع شد .همچنين جهت تنميل پرسشنامه از نمونهگيری تصادفی
ساده بهره گرفتهشد.
باتوجه به اهداف درنظر گرفته شده برای تحقيق انتخاب چارچوب شاخصهای پايهای تحقياق از اهميات زياادی
برخوردار میباشد لذا از شاخصهای اقتصادی ،فنی و اطالعاتی ،مديريتی و اجتماعی در دو بعد پيشبرناده و بازدارناده
در قالب  00گويه بهرهگرفتهشد (جدول  .)0پرسشنامه تحقيق برای تعيين روايی در اختياار تنای چناد از متخصصاان،
صاحب نظران و كارشناسان مجرب در اين زمينه قرار گرفت و پ از بررسیها و اصالحات يزم مورد تأييد آناان قارار
گرفت.
جدول  -شاخصها و متغيرهای مورد استفاده در پژوهش
شاخصها

بعد

گويه

اقتصادی

پيشبرنده

 .0حمايت بيمهای  .0سودآوری  .3فرصتهای جديد برای اشتغال  .0توليد محصويت غذايی با كيفيت باي .0
اعتبارات كافی  .1افزايش درآمد
 .0گرانی محصويت ارگانيک  .0نيروی كار بيشتر  .3محدوديت بازاريابی  .0كاهش توليد  .0استفاده از سموم
شيميايی  .1مشنالت مالی
 .0آگاهی و شناخت اوليه  .0وجود افراد متخصص در زمينه كشت ارگانيک  .3تدارک يک برنامه آموزشی .0
حفاظت از منابع آب ،خاک و منابع طبيعت  .0كاربرد درست كود  .1كيفيت بهتر محصويت
 .0نبود اطالعات كافی درباره محصويت ارگانيک  .0آگاهی كم درباره كشت ارگانيک  .3كم سوادی .0
نداشتن آگاهی درباره چگونگی نگهداری از محصويت ارگانيک  .0نبود كارشناسان با تجربه  .1وجود افراد
غيرمتخصص  .7نبود استاندارد برای كشت محصويت  .8استفاده از كود ،سم و ...
 .0تغيير عمليات خاکورزی  .0مبارزه با علفهای هرز و بيماریها  .3پايدار ماندن منابع برای نسلهای آينده
 .0مديريت صحيح در مزارع  .0ايجاد مديريت مشاركتی
 .0خريداری محصويت ارگانيک توسط ديين  .0مديريت مناسب محصويت و خريد و فروش آنها  .3حمايت
ننردن دولت از كشت محصويت ارگانيک  .0نداشتن مهارت در كشت محصويت ارگانيک  .0كمبود نيروی
كار ماهر  .1بیتوجهی به سالمت مردم
 .0بهبود سالمت افراد جامعه  .0پذيرش كشاورزی ارگانيک توسط جامعه
 .0تقاضای اندک برای محصويت ارگانيک  .0كمبود و يا نبود اطالعات پايين كشاورزان  .3كاهش مشاركت
جمعيت نواحی روستايی

بازدارنده
فنی و
اطالعاتی

پيش برنده
بازدارنده

مديريتی

پيشبرنده
بازدارنده

اجتماعی

پيشبرنده
بازدارنده

منبع :نگارندگان بر اساس منابع مختلف

پرسشنامه اساساً با پرسشهای بسته در قالب طيف لينرت (خيلی زياد ،زياد ،متوساط ،كام و خيلایكام) طراحای
گرديد .جهت تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزارهای  SPSS19و  LISRELبهره گرفته شد .در اين پژوهش از تننيک
تحليل عاملی تأييدی بهعنوان تننيک تحليل چند متغيره برای دستهبندی و اولويتبندی عوامل بازدارنده و پيشبرنده
كشاورزی ارگانيک استفاده گرديد .بهمنظور نشاندادن معناداری هر كدام از پارامترهای مدل از آماره  Tاساتفاده مای-
شود .اين آماره از نسبت ضريب هر پارامتر به خطای انحرافمعيار آن پارامتر بهدست میآيد كاه قادرمطلق آن باياد از
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 0/51بزرگتر باشد تا اين تخمينها از لحاظ آماری معنادار شود .در تحليل عاملی مرتبه دوم ،فرض بر آن اسات كاه
خود متغيرهای پنهان در واريان مشترک ناشی از يک يا چند عامل مرتبه باايتر ساهيم هساتند .باه عباارت ديگار،
عاملهای مرتبه دوم به واقع عاملهای عاملها به حساب میآيند.

نتايج و بحث
يافتههای حاصل از بخش توصيفی پرسشنامه بيانگر اين موضوع است كه بيشترين پاس گويان باه پرسشانامه را
مردان تشنيل میدادند كه از  310نفر پاس گو 310 ،نفر معادل  58/5درصد را شامل میشدند و  0نفار معاادل 0/15
درصد را زنان پاس گو بودند .در رابطه با وضعيت تأهل  080پاس گو حدود  78/18درصاد متأهال و  017نفار معاادل
 00/50درصد مجرد بودند .از بين سه رده سنی درنظر گرفتهشده بيشترين پاس گويان يعنای  071نفار برابار 70/10
درصد از  310نفر در رده سنی  01 -01سال قرار داشتند .در رابطه با مؤلفه ميزان تحصيالت بيشتارين پاسا گوياان
دارای تحصيالت ديپلم بودند كه شامل  000نفر و حدود  38/5درصد از پاس گويان را شاامل مایگردياد .يافتاههاای
جدول  3كه نمايانگر ميانگين و انحرافمعيار متغيرهای پژوهش است نشان میدهد كه متغير فنی و اطالعااتی دارای
بيشترين ميزان ميانگين با مقدار  38/70از بين  0متغير درنظر گرفتهشده است.
جدول  -ميانگين و انحرافمعيار متغيرهای تحقيق
تعداد ميانگين
متغير
00/00
310
اجتماعی
30/70
310
اقتصادی
38/70
فنی و اطالعاتی 310
07/17
310
مديريتی
منبع :يافتههای تحقيق

انحرافمعيار
0/80
5/75
00/10
8/00

با توجه به خروجی محاسبه شده ليزرل ،عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فنی ،اطالعاتی و مديريت مهام تارين عوامال
بازدارنده كشاورزی ارگانيک در روستاهای اردبيل است ،همچناين بارای ايان پارامترهاا قادرمطلق مقادار  ،Tتخماين
زدهشده بزرگتر از  0/51میباشد؛ و با توجه به معناداری و مثبت بودن اين ضرايب میتاوان بياان نماود كاه عوامال
اقتصادی ،اجتماعی ،فنی ،اطالعاتی و مديريتی بهترتيب مهمترين عوامل بازدارنده كشااورزی ارگانياک در روساتاهای
اردبيل است (جدول  .)0همانگونه كه جدول نشان میدهد در بعد شاخص اجتماعی ،كاهش مشاركت جمعيت ناواحی
روستايی با بار عاملی  1/11درصد بيشترين تأثير را بر بازدارندگی كشاورزی ارگانيک از سوی كشاورزان داشاته اسات.
در رابطه با شاخص فنی و اطالعاتی نيز وجود افراد غيرمتخصص با بار عاملی 1/70درصد و كم آگاهی دربااره كشات
ارگانيک با  1/13درصد بر پذيرش كشت ارگانيک تأثير منفی داشتهاست .در بعد مديريتی نياز خرياداری محصاويت
ارگانيک توسط ديين و نداشتن مهارت كافی در كشت ارگانيک از مهمترين بازدارندههای اين شاخص محسوب می-
گردند .ازسوی ديگر نيز كاهش توليد و محدوديت بازاريابی از مهمترين بازدارندههاای كشااورزی ارگانياک در زميناه
اقتصادی بودهاند كه بر كشت ارگانيک تأثير منفی داشتهاند.
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جدول -4شاخصهای بازدارنده كشاورزی ارگانيک
اولويت

شاخص

0

اجتماعی

0

فنی و اطالعاتی

3

مديريتی

0

اقتصادی

گويه

بار عاملی

مقدارT-Value

: S1تقاضای اندک برای محصويت ارگانيک
: S2كمبود و يا نبود اطالعات پايين كشاورزان
: S3كاهش مشاركت جمعيت نواحی روستايی
 : T1وجود افراد غيرمتخصص
 : T2آگاهی كم درباره كشت ارگانيک
 : T3نداشتن آگاهی درباره چگونگی نگهداری از محصويت ارگانيک
 : T4نبود استانداردهای يزم برای كشت محصويت
 : T5نبود كارشناسان با تجربه
 : T6استفاده از كود ،سم و ...
 : T7نبود اطالعات كافی درباره محصويت ارگانيک
 : T8كم سوادی
 : M1خريداری محصويت ارگانيک توسط ديين
 : M2نداشتن مهارت در كشت محصويت ارگانيک
 : M3مديريت مناسبمحصويت و خريد و فروش آنها
 : M4حمايت ننردن دولت از كشت محصويت ارگانيک
 : M5كمبود نيروی كار ماهر
 : M6بیتوجهی به سالمت مردم
 : E1كاهش توليد
 : E2محدوديت بازاريابی
 : E3نيروی كار بيشتر
 : E4گرانی محصويت ارگانيک
 : E5استفاده از سموم شيميايی
 : E6مشنالت مالی

1/00
1/08
1/11
1/70
1/13
1/10
1/10
1/08
1/07
1/00
1/00
1/71
1/15
1/18
1/17
1/10
1/00
1/08
1/07
1/00
1/03
1/00
1/00

1/05
7/03
5/11
7/50
8/81
8/00
01/11
8/80
8/00
00/11
00/01
00/77
01/17
5/35
7/05
7/17
7/00
7/11
7/18

منبع :يافتههای پژوهش

همانطور كه در جدول  0مشخص گرديده است ،مقدار بار عاملی متغير عوامل اجتماعی  57درصد بوده كه از نظر
روستاييان استان اردبيل در اولويت اول قرار دارد ،همچناين باهترتياب عوامال فنای و اطالعااتی  50درصاد ،عوامال
مديريتی  50درصد و عوامل اقتصادی  70درصد ،میباشد كه همگی در حد قابالقباول قارار دارناد .بناابراين تماامی
عوامل شناسايی شده در مدل از نظر روستاييان استان اردبيل جزو عوامل بازدارنده كشاورزی ارگانيک میباشند.
شاخصهای برازش مدل با توجه به جدول  0حاكیاز مناسببودن مدل اندازهگيری متغيرهای تحقيق مایباشاد و
همچنين مقدار كای دو به درجه آزادی كمتر از  3میباشد ،همچنين ريشه ميانگين مجذورات نيز با ميزان  1/0كمتار از
 1/18برآورد گرديد كه نشاندهنده برازش مناسب مدل است .ريشه مجذور ماندهها با عدد  1/117كاه مقادار مطلاوب
آن نزديک به صفر است دارای برازش مناسبی است .ساير معيارهای مورد بررسی نياز دارای مياانگينی باايتر از حاد
مجاز مورد نظر ارزيابی گرديدند ،از اينرو با توجه به مطالب باي میتوان نتيجهگرفت كه شاخصهای كلای ،نشاان از
برازش خوب مدل توسط دادهها دارد .درواقع ،دادههای جمعآوریشده به خوبی الگاو را ماورد حمايات قارار مایدهناد
(شنل.)0

211

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،4شماره  ،2تابستان 9316
جدول  -5نتايج برازش مدل
معيارهای برازش مدل
نسبت كای دو به درجه آزادی
ريشه ميانگين مجذورات
ريشه مجذور ماندهها
شاخص برازش هنجار شده
شاخص نرم برازندگی
شاخص برازش تطبيقی
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش اضافی
شاخص برازندگی
شاخص برازندگی تعديليافته

شاخص اعداد بهدست آمده
0/00
K2/df
1/0
RMSEA
1/117
RMR
1/51
NFI
1/51
NNFI
1/57
CFI
1/50
RFI
1/57
IFI
1/53
GFI
1/80
AGFI
منبع :يافتههای تحقيق

مقدار مجاز
كمتر از 3
كمتر از 1/18
نزديک صفر
بايتر از 1/5
بايتر از 1/5
بايتر از 1/5
بايتر از 1/5
بايتر از 1/5
بايتر از 1/5
بايتر از 1/5

نتيجه
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
قابل قبول

عوامل پيشبرنده

برای سنجش عوامل پيشبرنده كشاورزی ارگانيک از  01متغير در قالب  0شاخص استفاده شد كه از روش تحليل
عاملی تأييدی مرتبه دوم برای دستهبندی و تحليل عوامل پيشبرنده كشاورزی ارگانيک از ديدگاه كشااورزان اساتفاده
شد .بهگونهای كه میتوان بيان كرد از بين چهار شاخص درنظر گرفتهشده ،شاخص فنی و اطالعاتی بيشترين تأثير را
بر پيشبرندگی كشاورزی ارگانيک داشته است و شاخصهای مديريتی ،اجتماعی و اقتصادی در رتباههاای بعاد قارار
دارند .همچنين از بين مؤلفههای شاخص فنی و اطالعاتی ،مؤلفه تداركات آموزشی دارای بيشترين بار عااملی (1/57
درصد) بوده است .در رابطه با شاخص مديريت نيز از بين مؤلفههای پنجگانه درنظر گرفتهشده ،مؤلفاه ايجااد ماديريت
مشاركتی با بار عاملی  1/78درصد و مديريت صحيح در مزارع با بار عاملی  1/70درصد بيشترين تاأثير را بار پايش-
برندگی كشاورزی ارگانيک داشتهاست .از بين سه مؤلفه شاخص اجتماعی نيز پذيرش كشاورزی ارگانيک توسط جامعه
روستايی با  1/88درصد بيشترين تأثير را بر پيشبرد كشاورزی ارگانيک داشتهاسات .درنهايات در رابطاه باا شااخص
اقتصادی نيز مؤلفههای افزايش درآمد با بار عاملی  1/51درصد ،فرصتهای جديد برای اشتغال و سودآوری نيز باا باار
عاملی  1/51دارای بيشترين تأثير بر پيشبرندگی كشاورزی ارگانيک بودهاند.

تحليل دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پيشبرنده کشاورزی ارگانيک
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شکل  -تحليل عاملی مرتبه دوم عوامل بازدارنده كشاورزی ارگانيک

همانگونه كه جدول  7نشان میدهد آماره  Tكه برای نشاندادن معناداری هر كدام از پارامترهای مادل اساتفاده
میشود با توجه به اينكه قدرمطلق آن بايد از  0/51بزرگتر باشد تا اين تخمينها از لحااظ آمااری معناادار شاود .باا
توجه به خروجی محاسبه شده ليزرل ،عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،فنی ،اطالعاتی و مديريت مهم ترين عوامال پايش-
برنده كشاورزی ارگانيک در روستاهای اردبيل است،همچنين برای اين پارامترها قدرمطلق مقادار  ،Tتخماين زده شاده
بزرگتر از  0/51میباشد میتوان بيان نمود كه عوامل اقتصادی ،اجتمااعی ،فنای ،اطالعااتی و ماديريتی مهامتارين
عوامل پيشبرنده كشاورزی ارگانيک در روستاهای اردبيل است و درنتيجه در سطح اطمينان  50%معنادار میباشند.
جداول فو مقادير بار عاملی عوامل پيشبرنده كشاورزی ارگانيک را نشان مایدهاد .هماانطوركاه در جادول 1
مشخص گرديده است ،مقدار بار عاملی متغير عوامل فنی و اطالعاتی  50درصد باوده كاه از نظار روساتاييان اساتان
اردبيل در اولويت اول قرار دارد ،همچنين به ترتيب عوامل مديريتی  88درصد ،عوامل اجتمااعی  70درصاد ،و عوامال
اقتصادی  05درصد ،میباشد كه همگی در حد قابلقبول قرار دارند .بنابراين تمامی عوامل شناساايیشاده در مادل از
نظر روستاييان استان اردبيل جزو عوامل پيشبرنده كشاورزی ارگانيک میباشند.
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جدول  -6شاخصهای پيشبرنده كشاورزی ارگانيک
اولويت

شاخص

0

فنی و اطالعاتی

0

مديريتی

3

اجتماعی

0

اقتصادی

گويه

بار عاملی

مقدارT-Value

 : T1تدارک يک برنامه آموزشی
 : T2حفاظت از منابع آب ،خاک و غيره
 : T3كاربرد درست كود
 : T4كيفيت بهتر محصويت
 : T5آگاهی و شناخت اوليه
 : T6وجود افراد متخصص در زمينه كشت ارگانيک
 : M1ايجاد مديريت مشاركتی
 : M2مديريت صحيح در مزارع
 : M3مبارزه با علفهای هرز و بيماریها
 : M4پايدار ماندن منابع برای نسلهای آينده
 : M5تغيير عمليات خاکورزی
 : S1پذيرش كشاورزی ارگانيک توسط جامعه
 : S2تأمين امنيت غذايی نسلهای آينده
 : S3بهبود سالمت افراد جامعه
 : E1افزايش درآمد
 : E2فرصتهای جديد برای اشتغال
 : E3سودآوری
 : E4اعتبارات كافی
 : E5حمايت بيمهای
 : E6توليد محصويت غذايی با كيفيت باي

1/57
1/81
1/70
1/70
1/10
1/00
1/78
1/70
1/71
1/18
1/00
1/88
1/80
1/70
1/51
1/51
1/51
1/85
1/75
1/70

1/33
8/01
7/58
8/17
7/00
7/73
7/00
7/00
8/13
5/00
8/71
8/53
8/53
7/00
8/78
8/80

منبع :يافتههای پژوهش

نتايج بهدستآمده از تحقيق نشاناد كه تمامی روابط بين سازههای تحقيق برقرار است .همچنين مقادار شااخص-
های برازش در جدول  7آمدهاست كه نشاندهنده برازش مناسب مدل است.
جدول  -7نتايج برازش مدل
معيارهای برازش مدل

شاخص

اعداد بهدستآمده

مقدار مجاز

نتيجه

نسبت كای دو به درجه آزادی
ريشه ميانگين مجذورات
ريشه مجذور ماندهها
شاخص برازش هنجارشده
شاخص نرم برازندگی
شاخص برازش تطبيقی
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش اضافی
شاخص برازندگی
شاخص برازندگی تعديليافته

K2/df
RMSEA
RMR
NFI
NNFI
CFI
RFI
IFI
GFI
AGFI

1/83
1/00
1/117
1/51
1/51
1/57
1/50
1/57
1/53
1/80

كمتر از 3
كمتر از 0
نزديک صفر
بايتر از 1/5
بايتر از 1/5
بايتر از 1/5
بايتر از 1/5
بايتر از 1/5
بايتر از 1/5
بايتر از 1/5

برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
قابل قبول

منبع :يافتههای پژوهش
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شاخصهای برازش مدل با توجه به جدول  7حاكی از مناسببودن مدل اندازهگيری متغيرهای تحقيق میباشاد و
همچنين مقدار كای دو به درجه آزادی كمتر از  3است ،همچنين ريشه ميانگين مجذورات با ميزان  1/00كمتراز ميزان
عدد مجاز است كه نشان از برازش مناسب مدل است .عدد بهدستآمده از ريشه مجذور ماندهها نيز با ميزان  1/117از
اعداد نزديک صفر كه مقدار مطلوب است كوچنتر میباشد ،ساير معيارها نيز ميزان اعداد بدساتآماده بزرگتار از حاد
مطلوب است ،لذا با توجه به مطالب باي میتوان بيانكرد كه شاخصهای كلی ،نشاناز برازش خوب الگو توسط دادهها
دارد .درواقع ،دادههای جمعآوریشده به خوبی الگو را مورد حمايت قرار میدهند (شنل.)0

شکل  .تحليل عاملی مرتبه دوم عوامل بازدارنده كشاورزی ارگانيک

نتيجهگيری
امروزه بخش كشاورزی جهت پاس گويی به نياز روزافزون غذا برای جمعيت و فراهمشدن ماواد غاذايی كاافی و
مناسب بهميزان زيادی وابستهبه مصرف مواد شيميايی است .از آنجاكه كشاورزان بهعنوان توليدكننادگان محصاويت
كشاورزی بهصورت مستقيم با محصويت و سموم شيميايی در تماس هستند ،میتوانند با درک بهتر و بهارهگياری از
كشاورزی ارگانيک از مصرف كودها و سموم شيميايی و افزودنیها جلوگيری كنند .لذا در اين پاژوهش باا توجاه باه
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اهميت موضوع به بررسی ديدگاه كشاورزان درباره عوامل بازدارنده و پيشبرنده كشاورزی ارگانيک پرداختهشده است.
جهت انجام اين امر از چهار شاخص اجتماعی ،اقتصادی ،مديريتی و فنی و اطالعاتی در قالب  00گويه بهرهگرفته شده
است .نتايج حاصل از يافتههای توصيفی پژوهش بيانگر اين موضوع است كه ازبين چهار شااخص درنظرگرفتاهشاده،
شاخص فنی و اطالعاتی دارای ميانگين بايتری نسبت به شاخصهای ديگر بوده است .يافتههای پاژوهش از طرياق
تننيک تحليل عاملی مرتبه دوم بيانگر اين است كه در بين عوامل بازدارنده كشاورزی ارگانيک عوامل اجتماعی بيش-
ترين نقش را دارا بوده است و میتوان دليل آنرا تقاضای اندک برای محصويت ارگانيک ذكر نمود و دليل آن را نياز
میتوان كمبود و يا نبود اطالعات كافی از محصويت ارگانيک در منطقه بر شمرد .با توجه به اين امر پيشانهاد مای-
گردد كشاورزان و مسئوين كشاورزی و دولت با بازاريابی مناسب در زمينه محصويت ارگانياک و شناسااندن مزاياای
اين نوع محصويت عالقه مردم را نسبت به مصرف اين فرآوردهها افزايش دهند و با افزايش تحصايالت كشااورزان،
درک و انجام دادن روابط پيچيده در كشت ارگانيک آسانتر گردد .شاخص فنی و اطالعاتی بعد از شااخص اجتمااعی
دارای تأثير منفی و بازدارنده بر كشاورزی ارگانيک بوده است كه عوامل متعددی بر اين مسأله تأثيرگذار بوده است كه
ازجمله آنها وجود افراد غير متخصص ،نداشتن آگاهی درباره كشت ارگانيک ،نبود استانداردهای يزم بارای كشات و
نبود كارشناسان باتجربه را ذكر كرد .لذا پيشنهاد میگردد با آموزش و ارتباط باا مناابع اطالعااتی و ارتبااطی ،نگارش
كشاورزان را نسبتبه كشاورزی ارگانيک ارتقاء داد؛ زيرا وجود افراد غيرمتخصص و باا آگااهی پاايين دربااره كشات و
چگونگی نگه داری از كشت ارگانيک بيانگر اهميت و نقش آموزش و نظام ترويج و آموزش كشاورزی باهعناوان ياک
منبع اطالعاتی در زمينه كشاورزی میتواند با افزايش آگاهی نسبت به پيامدهای منفی كشاورزی متداول نقش بسزايی
در بهبود نگرش كشاورزان نسبت به كشاورزی ارگانيک داشته باشد .چنين اقداماتی خود مستلزم برخورداری از كاادری
مجرب است كه آمادگی يزم را از طريق دروس دانشگاهی مرتبط با كشاورزی ارگانيک و پشتسر گذاشتن دورههاای
آموزشی تخصصی ضمن خدمت كسب كرده باشند و صالحيت يزم برای ارائه مشاوره تخصصی در اين حوزه را داشته
باشد .بنابراين میتوان گفت كشاورزی ارگانيک نيازمند نهادههايی خاص است كه از آنجملاه مایتاوان باه كودهاای
زيستی ،آفتكشهای آلی و همچنين ابزار و روشهای غيرشيميايی عليه بيماریها و علفهای هرز اشاره كرد .توليد و
تأمين نهادهها عالوهبر دانش و كادر فنی متخصص ،نيازمند بودجه و امنانات گستردهای است كه تنها با عزمی راس ،
تدوين و اجرای برنامهای مشخص و درازمدت و حمايت همهجانبه امنانپذير است .بديهی است بسياری از كشااورزان
برای خريد و تأمين نهادههای موردنياز خويش انتظار دارند دولت اعتبارت كافی و با دسترسی آسان را برای آنان تأمين
كند .امروزه امنان حضور مستمر و برنامهريزی شده در بازارهای داخلی و بينالمللی برای عرضه محصول به مشتريان
بالفعل و بالقوه و نيز كسب سود عادينه بهترين پشتوانه برای توليدكنندگان محصاويت ارگانياک اسات .يافتاههاای
پژوهش حاكیاز اين است كه توسعه كشاورزی ارگانيک به يک برنامهريزی منسجم نيازمناد اسات كاه در آن تماامی
شاخصها و مؤلفههای توسعه كشاورزی ارگانيک بايد بهطورجدی موردتوجه قرار گيرد .نتايج اين بخش از پژوهش باا
يافتههای خالدی و همناران ( ، )0117كريمی و همناران ( ،)0351مجاردی و همنااران ( ،)0353آنگلاو و همنااران
( ،)0113استرت و همناران ( )0110و در نهايت رضوی و همناران ( )0350همخوانی دارد.
در رابطه با عوامل پيش برنده كشاورزی ارگانيک ،عوامل فنی و اطالعاتی در اولويت اول قارار دارد كاه از عوامال
مؤثر بر آن میتوان برنامههای آموزشی ،حفاظت از آب و خاک ،بهكارگيری صحيح كود و غيره وجود افراد متخصص و
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اگاه به كشاورزی ارگانيک را نام برد .كشاورزانی كه منابع و امنانات خويش را به توليد محصويت ارگانيک اختصااص
میدهند ،نيازمند دريافت اطالعات موردنياز برای ورود به عرصهای جديد هستند ،كه اين امر نيازمند برگزاری دورههای
آموزشی و ترويجی ،بهكارگيری رسانههای ارتباطجمعی و انتشار كتب و مقايت موردنياز است .نتايج حاصل از يافتهها
نشان میدهد عوامل مديريتی دومين عامل اثرگذار در پيشبرندگی كشاورزی است كه ماديريت مشااركتی ،ماديريت
صحيح در مزارع ،مبارزه با علفهای هرز و تغيير عمليات خاکورزی در ارتقاای آن تاأثير مثبات داشاتهاناد .پاذيرش
كشاورزی ارگانيک و تأمين امنيت غذايی نسلهای آينده نيز بر شاخص اجتماعی اثرگذاربودهاند كه پيشنهاد میگردد با
برگزاری نمايشگاهها و تبليغات تلويزيونی و  ...فوايد محصويت سالم و مضرات محصويت شيميايی را اطاالعرساانی
نمود .نتايج حاكیاز آناست كه در بين عوامل پيشبرنده كشاورزی ارگانيک ،عوامل اقتصادی در آخارين مرتباه قارار
دارد كه از گويههايی كه بر آن تأثيرگذار بودهاند میتوان فرصتهای جديد برای اشتغال ،سودآوری ،اعتباارات كاافی و
حمايت بيمهای را نام برد .بديهی است بسياری از كشاورزان برای خريد و تأمين نهادههای موردنياز خويش ،انتظار دارند
دولت اعتبارات كافی و سهل الوصولی را برای آنها تأمين كند .امروزه امنان حضاور مساتمر و برناماهريازیشاده در
بازارهای داخلی و بينالمللی برای عرضه محصول به مشتريان بالفعل و بالقوه و نيز كسب سود عادينه بهترين پشاتوانه
برای توليدكنندگان محصويت ارگانيک است ،ازاين رو توصيه می شود سازمانهای ذیرباط نسابتباه فاراهمكاردن
تمهيدات يزم در اين خصوص اقدام نمايند .نتايج حاصل از يافتههای اين بخش از پژوهش با نتايج يافتههای قديمی و
همناران ( ،)0350ماوكش و همنااران ( ،)0118كااركی و همنااران ( ،)0100رنجبار و اميادی ( )0353و رضاوی و
همناران ( )0350همخوانی و مطابقت دارد.
منابع
آجودانی ،زهرا و مهدیزاده ،ح ،0388 .زمينهيابی امنان توسعه و تارويج كشااورزی ارگانياک در اساتان كرمانشااه از
ديدگاه كارشناسان كشاورزی ،ترويج و آموزش كشاورزی.73-10 :)0(0 ،
پاپزن ،ع .و شيری ،ن .0350 .بررسی موانع و مشنالت توسعه كشاورزی ارگانيک ،اقتصاد فضاا و توساعه روساتايی،
.001-003 :)0(0
جعفری ،ا ،.مجلوجی ،م ،.صلحی ،م .و دوازده امامی ،س .0381 .اصول و مباانی و چاالشهاای كشااورزی ارگانياک،
كشاورزی پايدار.05-03 :)3(0 ،
رضوی ،س.ح ،.پورطاهری ،م .و ركنالدين افتخاری ،ع .0350 .ارزيابی جايگاه توسعه كشااورزی ارگانياک در منااطق
روستايی ايران ،مطالعه موردی :توليدكنندگان محصويت ارگانياک گاواهیشاده و در حاال گاذر ،پاژوهشهاای
روستايی.00-07 :)0(1 ،
رنجبرشم  ،ح .و اميدی نجفآبادی ،م .0353 .عوامل مؤثر بر نگارش مصارف محصاويت كشااورزی ارگانياک در
تهران ،پژوهش ترويج و آموزش كشاورزی.10-00 :)0(7 ،
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شوكتفدايی ،م ،.خالدی ،م .و صادقی ،ا .0353 .بررسی عوامل مؤثر بر تمايل كشاورزان به كشت محصول ارگانيک در
ميان گوجهفرنگیكاران استان البرز ،اقتصاد و توسعه كشاورزی ايران.008-000 :)3(00 ،
فاطمی ،م .و شاهولی ،م ،0350 .تبيين نظام ارتباطات و اطالعرسانی تارويج كشااورزی ارگانياک بار مبناای حنمات
توحيدی ،برنامهريزی و آمايش فضا.008-005 :)0(07 ،
قديمی ،ع ،.شعبانعلی فمی ،ح .و اسدی ،ع ،0350 .بررسی عوا مل ماؤثر بار نگارش كشااورزان نسابت باه كشااورزی
ارگانيک ،مطالعه موردی :شهرستان فريدن ،ترويج و آموزشهای كشاورزی.81-15 :)0(0 ،
كريمی ،ا ،.صديقی ،ح .و بابايی ،ع ،0351 .بررسی موانع پيشبرد كشاورزی ارگانيک از ديدگاه كارشناسان وزارت جهاد
كشاورزی ،تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ايران.000-030 :)0(0 ،
مجردی ،غ ،.گلباز ،س .ش .و عطايی ،ح ،0353 .تحليل سازههای پيشبرنده و بازدارنده پذيرش كشاورزی ارگانيک از
ديدگاه كارشناسان جهاد كشاورزی زنجان ،علوم ترويج و آموزش كشاورزی ايران.00-0 :)0 (01 ،
محمودی ،ح ،.مهدوی دامغانی ،ع .و لياقتی ،ه ،0387 .درامدی بر كشاورزی ارگانيک (زيستی) ،مشهد انتشاارات جهااد
دانشگاهی01 ،ص.
مقيسه ،س .0351 ،.بررسی وضعيت كشاورزی ارگانيک در ايران ،مركز پژوهشهای مجل

شورای اسالمی0 ،ص.

نصابيان ،ش ،.مؤذنی ،ن .و محمدی ،ه .0353 .بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری انرژی كشت ارگانيک ،مطالعه موردی:
روستائيان استان گلستان ،راهبردهای توسعه روستايی.37-00 :)0(0 ،
نوروزی ،ع .و شهبازی .0385 .0 ،نقش ترويج در توسعه كشاورزی ارگانيک در روساتاهای كشاور ،توساعه روساتايی،
.00-0 :)0(0
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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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