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Abstract
The present study aimed to investigate the possibility of
developing and promoting organic agriculture in Qom
province from the viewpoint of agricultural experts. The
present research is applied in terms of purpose, in terms of
data collection, monitoring, and degree of control of
variables and generalizability of descriptive - correlation
type that has been done by survey method and using a
questionnaire tool. The spatial and geographical scope of
this research is at the level of experts in Jihad-e-Agriculture
Organization in Qom. In this research, the statistical
simulation of the present study included experts working in
the Department of Agricultural Production, Agricultural and
Agricultural Research Institute, Scientific and Applied
Higher Education Institution, and Agricultural Research
Institute of Agriculture and Rural Development, affiliated
with the Ministry of Jihad-e-Agriculture. Their number was
320. For sampling, stratified random sampling with
proportional assignment was used among the statistical
population. The sample size is 175 experts who have
obtained the Morgan table. In this study, two main methods
of documentary and field studies were used to collect
information. In the field stage, a questionnaire was used to
collect information. The questions were designed using
theoretical foundations and research hypotheses. After
determining the validity and validity of the necessary
corrections, a field study was used to complete and fill it. To
assess the reliability of the questionnaire, 20 copies of it
were completed by the same statistical society as the similar
statistical society. The completed questionnaire was
evaluated using SPSS 16 software and Cronbach Alpha
method. The obtained alpha coefficient was also 89%. The
results of Spearman correlation coefficient showed that the
viewpoint of agricultural experts regarding the educational /
extension factors, technical factors and the possibility of
developing and promoting organic farming at 1% error rate
is significant. Using step-by-step method, two variables of
educational factors and technical factors were entered into
the multivariate regression equation, which ultimately
explained these independent variables of 0.32% of the
dependent variable variations.
Keywords: Agricultural experts, Development and
promotion, Organic farming, Qom province.
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چکیده
تحقیق حاضر به بررسی زمینهیابی امکان توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک در
، تحقیق حاضر از نظر هدف.استان قم از دیدگاه کارشناسان کشاورزی پرداخت
 میزان نظارت و درجه کنترل متغیرها و، از نظر گردآوری دادهها،کاربردی است

 قابلیت تعمیم از نوع توصیفی– همبستگی م
یباشد که به روش پیمایشی و با
اين

 محدوده مكاني و جغرافيا يي.استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است

 در اين.یباشد
 تحقيق در سطح كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي در قم م
تحقيق جعمیت آماری تحقیق حاضر شامل کارشناسان مشغول به فعالیت در
 موسسه آموزش، معاونت ترویج و آموزش کشاورزی،معاونت تولیدات گیاهی
شهای اقتصاد کشاورزی و توسعه
 عالی علمی و کاربردی و موسسه پژوه
 برای. نفر بود023 روستایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی که تعداد آنان
نمونه گیری از میان جامعه آماری از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب
 نفر از کارشناسان که بر571  حجم نمونه تعداد.متناسب استفاده شده است
 در تحقیق حاضر برای جمعآوری.اساس جدول مورگان بدست آمده است
 در مرحله میدانی از.اطالعات از دو روش عمده اسنادی و میدانی استفاده گردید
 سئواالت با استفاده از.روش پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات استفاده گردید
 طراحي شد كه پس از،مباني نظري و تحقیقات انجام شده و فرضيات تحقيق
تعیین روایی و اعتبار اصالحات الزم روي آن صورت پذيرفت و از روش ميداني
 تعداد، براي سنجش اعتبار پرسشنامه.براي تكميل و پر كردن آن استفاده گرديد
. نسخه از آن توسط جامعه آماری مشابه با جامعه آماری مشابه تكميل گرديد20

 و با روش كرنباخ آلفاSPSS16 پرسشنامه تكميل شده با استفاده از نرمافزار
. گرديد% 89 مورد سنجش قرار داده شد كه ضريب آلفاي بدست آمده نيز برابر با
نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد دیدگاه کارشناسان
 عوامل فنی و امکان توسعه و،ترویجی/کشاورزی نسبت به عوامل آموزشی
 با.یدار وجود دارد
  درصد خطا رابطه معن1 ترویج کشاورزی ارگانیک در سطح
 متغیر عوامل آموزشی و عوامل فنی وارد2 استفاده از روش گام به گام به ترتیب
0/ 32 معادله رگرسیون چند متغیره گردیدند که در نهایت این متغیرهای مستقل
.درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند
 کشاورزی، کارشناسان کشاورزی، توسعه و ترویج، استان قم:کلمات کلیدی
ارگانیک

فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی
45 - 57  صص،4  شماره، 12  دوره، 96 31 سال

 46فصلنامه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی ،دوره دوازدهم ،شماره چهارم6931 ،

مقدمه و کلیات

كشاورزي پايدار كه ريشه در كشاورزي سنتي و كم

در هزاره سوم ،امنيت و سالمت غذا به عنوان مسئله

يها و عمليات نوين بوم
نهاده و پاي بر شانه فناور 

اصلي در بسياري از كشورها و بزرگترين دغدغه

سازگار دارد كه به دنبال توليد مطلوب و در عين حال،

بسياري از دولتها شناخته شده است .كاهش مخاطرات

حفظ ساختار محيط و كمينهسازي فعاليتهاي

زيست محيطي ،بهداشت حرفهای ،بهره وري اقتصادي،

كشاورزي منفي است .كشاورزي ارگان كي  ،زيستي

فاكتور اساسي تحت

از شاخههاي اصلي

درآمد و سالمت جامعه تابع كي

(  )Organic Agricultureيكي

عنوان تنوع تغذيه و سالمت فرآوردههاي غذا يي مورد

كشاورزي پايدار است .موضوع کشاورزی ارگانیک در

مصرف جامعه است ،كه اين مهم نه تنها از حيث كمي،

کشور ایران یک موضوع بسیار مهم بوده بر اساس

يك في و تنوع غذا يي بلكه از حيث زمان و ميزان مصرف

اطالعات  FAOاز تعداد  66محصول اصلی تولیدات

يباشد كه بايد در
(الگوهاي مصرف) نيز حائز اهميت م 

کشاورزی ارگانیک جهان ایران با  7محصول زراعی و

يمقدم،
رعايت گردد(شريف 

 15محصول باغی در رتبه اول تا دهم قرارگرفته که این

از آن است كه در سال

امر معلول عوامل متعددی است که با توجه به شرایط

چارجوب امنيت غذا يي
يها حا يك
 .) 87 31پيش بين 

 2050جمعيت كره زمين به حدود  11ميليارد و 30

یهای طبیعی ،ساختار
ویژه هر منطقه از جمله ویژگ 

ميليون نفر خواهد رسيد) .)UN, 2009به دنبال افزايش

اجتماعی و فرهنگی که رفتار و عملکرد خود را در

جهاني جمعيت طي قرن بيستم ،نظامهاي كشاورزي

یگذارد
شیوه بهرهبرداری از منابع آب و خاک بر جای م 

بيش از بيش به نهادهها و عمليات خارجي براي توليد

بوجود آمده است(شریفیمقدم .) 86 31 ،چالش اصلی در

شدهاند.

استان قم استفاده بیرویه کشاورزان از سموم و کودهای

هرچند ،عملكرد بسياري از محصوالت زراعي طي اين

شیمیایی در تولید محصوالت کشاورزی میباشد که این

دوره به شكل چشم گيري افزايش يافت ،اما رهيافت

امر عواقب منفی زیادی از جمله فرسایش خاک،

يهاي نوين نه تنها به
رايج مبتني بر توسعه با ابزار فناور 

یها به گونهای که امروزه شاهدیم روزانه
گسترش بیمار 

امنيت غذا يي منجر نشد ،بلكه در بسياري از موارد ،به

بیش از  00 1نفر در کشور بر اثر سرطانها که ناشی از

ويژه در كشورهاي در حال توسعه باعث بروز پيامدهاي

یشوند .در این
یباشد تلف م 
مصرف مواد شیمیایی م 

بوم شناختي ،فني ،اقتصادي و اجتماعي گرديد

تحقیق سعی شده به بررسی وضعیت موجود کشاورزی

(پورسعيد .) 89 31 ،تأثیر نامطلوب و اثرات باقي مانده

در استان قم پرداخته و سؤال این است که آیا کشاورزی

مصرف انواع كودهاي شيميا يي  ،سموم و هورمونها در

یباشد؟ اگر
ارگانیک در شرایط استان قم قابل اجراء م 

در كشورهاي صنعتي پيشرفته موجب

بلی چه استلزاماتی برای توسعه و ترویج آن وجود دارد

شده است كشاورزي در جهتي کام ًالًال" متضاد با روش

یتواند فرایند توسعه و ترویج آن را با
و چه موانعی م 

مدرن تحول يابد و آن جلوگيري از مصرف هرگونه

چالش مواجه کند؟ در این مطالعه سعی خواهد شد از

يا نهاده مصنوع انسان در توليدات و

دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان قم پاسخی برای

پخش محصوالت زراعي و دامي است(سيلسپور و

سؤاالت و مسائل فوق ارائه گردد .از آنجا كه تحقيق

تهای
مميزي .) 85 31 ،در نتيجه تالش براي يافتن رهیاف 

حاضر با هدف زمینه یابی امکان توسعه و ترویج

جايگزين شدت گرفت كه در نهايت به پيدايش مفهوم

کشاورزی ارگانیک در استان قم از دیدگاه کارشناسان

كشاورزي پايدار( )Sustainable Agriculureمنجر شد.

یباشد ،ارائه راهكارهاي تسهيل توسعه و
کشاورزی م 

محصوالت غذا يي

توليدات غذا يي

مواد شيميا يي

جهت تأمین امنيت مت يك

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی ارگانیک47 ...

ترويج در بين كساني كه بعنوان برنامه ريزان اين بخش

بررسی راهکارهای حمایت از کشاورزان ارگانیک کار

يتواند بسيار مفيد بوده و نتايج آن در
يباشند ،م 
م

یدهد که مهمترین موانع تولید محصوالت
ایران نشان م 

همچون ،افزايش آگاهي گروههاي مختلف

ارگانیک و سالم در ایران عبارتنداز دانش و مهارت

و

ناکافی کشاورزان و کارشناسان ،نبود بازارهای فروش

ايجاد زمينهاي براي رشد و توسعه دانش و نگرش افراد

اختصاصی برای محصوالت ارگانیک و همچنین عدم

شاغل در وزارت جهاد كشاورزي نسبت به كشاورزي

استقبال کشاورزان از این شیوه کشاورزی به دالیل

سودمند باشد .وزارت جهاد كشاورزي بعنوان

یباشد .همچنین بر اساس نتایج این بررسی
اقتصادی م 

متولي بخش كشاورزي در كشور تاكنون نقش كمرنگي

فکنندگان
مشحص شد اصالح الگوی مصرف در مصر 

را در جهت توسعه اين نوع كشاورزي داشته و حتي در

داخلی ،وضع قوانین و صدور گواهی نامههای خاص

برخي نقاط كشور با توزيع سم و كودهاي شيميا يي بي

در زمینه تولید و بسته بندی محصوالت ارگانیک ،ایجاد

مورد در بين كشاورزاني كه بصورت سنتي به كشت

بازار مجزا برای محصوالت ارگانیک ،برگزاری

يپرداختند لطمات جبرانناپذيري
م

شها و تجلیل از کشاورزان ارگانیک کار پیشرو و
همای 

وارد نموده است .بر اساس آمار وزارت جهاد

موفق ،خرید تضمینی محصوالت ارگانیک و بیمه

كشاورزي ،تعداد  023نفر در جهاد كشاورزي و سازمان

محصوالت ارگانیک مهمترین راهکارهای توسعه و

تحقيقات ،ترويج وآموزش كشاورزي بعنوان كارشناس

حمایت از تولید محصوالت ارگانیک و سالم کشور

بخش كشاورزي مشغول به كار هستند .در حالي كه

یباشد ) 2009 (Udoto & Fowers .با هدف تع يي ن
م

برنامههاي آموزشي و ترويجي در رابطه با كشاورزي

تهاي
گرايش مدرسان آموزش كشاورزي به فعالي 

بعنوان دورههاي آموزشي ضمن خدمت براي

كشاورزي پايدار تحقيقي را انجام دادند .يافتههاي

یگردد .و يا اگر هم برگزار
اين كارشناسان برگزار نم 

تحقيق نشان داد كه مدرسان درك مثبتي از اصول و

یگردد تعداد آنها بسيار كم و غير كاربردي و غير
م

فعاليتهاي كشاورزي پايدار دارند ،به ويژه هنگامي كه

يباشد .در صورتي كه بحث كشاورزي
عملياتي م 

تمركز كشاورزي پايدار بر مسائل زيست محيطي

در جوامع پيشرفته بدليل اهميت آن در صدر

معطوف باشد ،ل كي ن آنان نسبت به ارزشمندي اقتصادي

قراردارد .یافتههای حاصل از تحقيق ملك سعيدي و

فعاليتهاي كشاورزي پايدار نگرش متعادلتري داشتند.

همكاران ( ) 88 31در خصوص عوامل مؤثر بر دانش

بر اساس نتايج تحقیقات السبایی(  ،)01 20با عنوان

كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان

نگرش کارشناسان در مورد کشاورزي پایدار در ناحیه

نشان داد كه دسترسي به

ریادها عربستان صعودي ،نگرش کلی کارشناسان با سن،

اطالعات كشاورزي -محيط زيست و سابقه كار تأثیر

محل تولد ،محل اقامت ،سطح تحصیالت و زمینههاي

مستقيم ،مثبت و معني داري بر دانش كارشناسان نسبت

تخصصی آنان مرتبط نبوده است .عدم اختالف بین

دارند .بر مبناي یافتهها متغيرهاي

میانگین کلی نگرش نسبت به مفاهیم کشاورزي پایدار بر

نگرش نسبت به سالمتي و نگرش نسبت به تغذيه از

اساس محل سکونت ،سطح تحصيالت و زمينه

طريق تأثير بر نگرش كلي زيست محيطي افراد ،سبب

تخصصي در یافتههای مطالعه پژوهشي()Sisk, 1995

یشوند.
م

يبيگي 86 31 ،با عنوان درك مروجان از
در تحقیق عل 

یافتههای تحقیق یعقوبی و ناصری( ) 89 31در مورد

کشاورزي پایدار در جنوب آمریکا "نیز تأیید شده است

شها يي
بخ 

دست اندكار توسعه در رابطه با كشاورزي ارگان كي

ارگان كي

محصوالت ارگان كي

ارگان كي

ارگان كي

نسبت به كشاورزي ارگان كي

به كشاورزي ارگان كي

افزايش دانش نسبت به كشاورزي ارگان كي
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( .)Al-Subaiee et al., 2010هدف کلی تحقیق حاضر

از کارشناسان که بر اساس جدول مورگان بدست آمده

زمینه سازی امکان توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک

است .در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطالعات از

در استان قم از دیدگاه کارشناسان کشاورزی است و در

دو روش عمده اسنادی و میدانی استفاده گردید .در

راستای هدف کلی این تحقیق اهداف اختصاصی ذیل

روش اسنادی بررسی جامعی در اسناد و مدارک

باید تحقق يابند:

صورت گرفت و نظریههای مختلف همراه با پیشینه

 -بررسی و شناخت تکنولوژیهای قابل اجرا موجود

تحقیق بررسی شدند و آرای اندیشمندان ذیربط نتیجه

کشاورزی ارگانیک در استان قم از دیدگاه گارشناسان

گیری و بر اساس اهداف تحقیق ،مورد بهرهبرداری قرار

کشاورزی.

گرفت که این امر باعث تحکیم پایههای نظری و تدوین

 -بررسی وشناخت عوامل مؤثر در بکارگیری کشاورزی

چارجوب تحقیق گردید .در مرحله میدانی از روش

ارگانیک در استان قم از دیدگاه کارشناسان کشاورزی.

پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات استفاده گردید.

 -بررسی موانع بازدارنده در بکارگیری کشاورزی

سئواالت با استفاده از مباني نظري و تحقیقات انجام

ارگانیک در استان قم از دیدگاه کارشناسان کشاورزی.

شده و فرضيات تحقيق ،طراحي شد كه پس از تعیین

 -بررسی امکان مناسب بودن کشاورزی ارگانیک برای

روایی و اعتبار اصالحات الزم بر روي آن صورت

کشاورزان در استان قم از دیدگاه کارشناسان کشاورزی.

پذيرفت و از روش ميداني براي تكميل و پر كردن آن
استفاده گرديد .براي سنجش اعتبار پرسشنامه ،تعداد 20
نسخه از آن توسط جامعه آماری مشابه با جامعه آماری

فرآیند پژوهش
شهای استفاده
این تحقیق از نوع کاربردی و رو 
یباشد .تحقیق حاضر از نظر
توصیفی همبستگی م 
هدف ،کاربردی است ،از نظر گردآوری دادهها ،میزان
نظارت و درجه کنترل متغیرها و قابلیت تعمیم از نوع
یباشد که به روش پیمایشی و با
توصیفی – همبستگی م 
استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است .محدوده
مكاني و جغرافيا يي

اين تحقيق در سطح كارشناسان

يباشد .در اين تحقيق
سازمان جهاد كشاورزي در قم م 
جعمیت آماری تحقیق حاضر شامل کارشناسان مشغول
به فعالیت در معاونت تولیدات گیاهی ،معاونت ترویج و
آموزش کشاورزی ،موسسه آموزش عالی علمی و
شهای اقتصاد کشاورزی و
کاربردی و موسسه پژوه 

مشابه تكميل گرديد .پرسشنامه تكميل شده با استفاده از
نرمافزار  SPSS16و با روش كرنباخ آلفا مورد سنجش
قرار داده شد كه ضريب آلفاي بدست آمده نيز برابر با
 % 89گرديد .در این تحقیق با استفاده از آمار توصیفی،
صهای گرایش به مرکز(میانگین و میانه)
شاخ 
صهای پراکندگی(واریانس و انحراف معیار) و
شاخ 
فراوانی و درصد فراوانی برتمام متغیرها محاسبه و
بررسی میگردد ،دربحث آمار استنباطی تعیین
همبستگی و روابط معنی داری بین متغیرها از آزمون و
ضرایب همبستگی اسپیرمن ،رگرسیون همچنین تجزیه
و تحلیل واریانس استفاده میشود.

توسعه روستایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی که

نتایج و بحث

تعداد آنان  023نفر بود .برای نمونهگیری از میان جامعه

بر اساس اطالعات گردآوری شده مشخص گردید که

آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای با انتساب

 77/7درصد از پاسخگویان مرد و  22/3درصد از

متناسب استفاده شده است .حجم نمونه تعداد  571نفر

یباشند ،این نتیجه نشانگر این است
پاسخگویان زن م 

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی ارگانیک49 ...

يباشد.
که تعداد كارشناسان مرد نسبت به زن بیشتر م 

يباشند ،همچنين  3/4درصد از پاسخگويان
م

بررسی وضعیت تحصيالت كارشناسان نشان میدهد که

فارغالتحصيل از رشته تكنولوژي تولیدات گیاهی

 76 /0درصد از کارشناسان با فراوانی  331نفر از کل

يباشند كه به ترتيب بيشترين و كمترين فراواني را به
م

کارشناسان دارای مدرک کارشناسی هستند که بیشترین

خود اختصاص دادهاند .اكثر پاسخگویان داراي

فراوانی و  1/1درصد از پاسخ گویان با فراوانی  2نفر

سابقهكاري  11تا  15سال ميباشند كه  36 /6درصد از

دارای مدرک تحصیلی دکترا کمترین فراوانی را دارا

كل پاسخگويان را به خود اختصاص دادهاند ،همچنين

بودهاند و بقیه افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد

 0/6درصد از پاسخگويان داراي سابقه كاري  26تا 30

یباشند .بررسی وضعیت پاسخگویان نشان ميدهد كه
م

يباشند كه طبيعتًاًا كمترين فراواني را به خود
سال م 
اختصاص دادهاند.

 30درصد از كارشناسان فارغالتحصيل از رشته زراعت

جدول  :1توزيع فراواني پاسخگويان از نظر ویژگیهای فردی

Table 1: Distribution of respondents in terms of individual characteristics
درصد فراواني

درصد معتبر

21 - 30

47

25 /7

25 /7

سن (سال)

فراواني

31 - 40

103

58 /9

84 /6

41 - 50

26

14 /9

99 /4

51 - 60

1

0/ 6

00 1

جمع

571

00 1

وضعیت تأهل

فراواني

درصد فراوانی

درصد معتبر

متأهل

941

80 /1

81 /9

مجرد

33

17 /7

18 /1

بي پاسخ

4

2/ 2

جمع

571

00 1

میزان تحصیالت

فراواني

درصد فراونی

331

76 /0

76 /0

40

22/ 9

98 /9

دکترا

2

1/ 1

00 1

جمع

571

00 1

سابقه خدمت (سال)

فراواني

درصد فراواني

درصد معتبر

1-5

50

28 /6

28 /6

6-01

41

23 /4

52 /0

کارشناسی
کارشناسی ارشد

درصد معتبر

11- 15

64

36 /6

88 /6

61- 20

17

9/ 7

98 /3

21 - 25

2

1/ 1

99 /4

26 - 30

1

0/ 6

00 1

جمع

571

00 1

رشته تحصيلي

فراواني

درصد فراوانی

52

زراعت
گياه پزش يك

30 /0
41

23 /4

آبياري

26

14 /8

ماشين آالت

23

13 /1
20

ترويج و آموزش كشاورزي
خاكشناسي

7

تكنولوي توليدات گياهي

6

جمع

571

11/ 42
4/ 0
3/ 42
00 1
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برگزاري دورههای آموزشي-ترويجي در زمينه

را برگزار نمودهاند طبق اطالعات جدول  2اکثریت

يدهند كه 44
يها نشان م 
كشاورزي ارگانیک :بررس 

در

درصد و با فراواني

كارشناسان با 35 /4

62

برگزاري كالسها آموزشي به صورت جداگانه

درصد از پاسخگویان با فراواني  77نفر دورههاي

مشاركت داشتهاند .همچنين كارشناساني كه در

آموزشي -ترويجي در زمينه كشاورزي ارگانیک را

برگزاري كارگاههاي آموزشي به صورت جداگانه

برگزار نمودهاند و  56درصد از پاسخگویان با فراوانی

مشاركت داشتهاند با فراواني  15و  8/6درصد كمترين

 98نفر اين دورهها را برگزار نكردهاند .همچنين از

ميزان را به خود اختصاص دادهاند .الزم به ذكر است.

ميان كارشناساني كه اين دورههاي آموزشي-ترويجي

جدول  :2توزیع پاسخگویان بر حسب برگزاري نوع دورههاي آموزشي -ترويجي

Table 2: Distribution of respondents according to the type of extension courses
فراوانی

نوع دوره

درصد

درصد تجمعی

35 /4

35 /4
21 /1
8/ 6

سهای آموزشي
کال 

62

بازدیدهای آموزشي

37

21 /1

کارگاه آموزشي

15

8/ 6

411

65 /1

جمع

نما = برگزاري كالس آموزشی

موانع و عوامل بازدارنده استفاده از كشاورزي

کاربرد کشاورزی ارگانیک موافق بودهاند ،همچنين
اقليت پاسخگویان با پراکندگی قطعات اراضی

ارگانیک :با توجه به اطالعات جدول  3اكثريت

کشاورزان موافق بودهاند.

پاسخگویان با عدم بیسوادی کشاورزان نسبت به نحوه

جدول  :3توزیع پاسخگویان بر حسب اولویت بندی ميزان موافقت آنها با موانع و عوامل بازدارنده استفاده از كشاورزي ارگانیک

Table 3: Distribution of respondents by prioritizing their agreement With barriers and barriers to the use of organic agriculture
میانگین

موانع و عوامل بازدارنده
باال بودن درصد کشاورزان کم سواد و بی سواد
عدم اطالعات کشاورزان نسبت به اصول کشاورزی ارگانیک
عدم اگاهی کشاورزان از تاثیرات منفی نهادههای شیمیایی
کمبود تجهیزات الزم
عدم توجه به کشاورزی ارگانیک در برنامههای توسعه کشاورزی سازمانهای زیربط
عدم ارائه خدمات مشاورهای و راهنمایی به کشاورزان از طرف سازمانها

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اولویت بندی

4/ 57

0/ 58

0/ 13

1

4/ 11

0/ 71

0/ 17

2

4/ 19

0/ 79

0/ 19

3

4/ 04

0/ 78

0/ 19

4

4/ 10

0/ 79

0/ 20

5

3/ 98

0/ 81

0/ 20

6

محدودیت نیروی انسانی متخصص در زمینه کشاورزی ارگانیک

4/ 08

0/ 91

0/ 22

7

سازگار نبودن این کشاورزی با شرایط کشاورزان معیشتی و خرده پا

3/ 96

0/ 95

0/ 24

8

پراکندگی قطعات اراضی کشاورزان

4/ 49

0/ 97

0/ 25

9

مقیاس =1 :خیلی کم = 2کم  = 3متوسط  = 4زیاد  = 5خیلی زیاد

یهای كشاورزي ارگانیک :با توجه به
تکنولوژ 

پاسخگویان با کشت گیاهان تلهای جهت کنترل برخی
آفات موافق بودهاند.

اطالعات جدول  4اكثريت پاسخگویان با كاربرد
آزمون خاک موافق بودهاند ،همچنين اقليت

جدول  :4توزیع پاسخگویان بر حسب اولویتبندی ميزان موافقت آنها با اجرای تكنولوژيهاي كشاورزي ارگانیک

Table4: Distribution of respondents by prioritizing their agreement With the implementation of organic farming technologies
ضریب تغییرات

اولویت بندی

آزمون خاک

4/ 13

0/ 984

0/ 522

1

بکار بردن کودهای دامی و کمپوست به میزان مورد نیاز

4/ 18

0/ 159

0/ 722

2

استفاده از بذور با واریته های مقاوم

یهای كشاورزي ارگانیک
تکنولوژ 

میانگین

انحراف معیار

3/ 07

0/ 961

0/ 922

3

کشت گیاهان خانواده لگو مینوز

3/ 12

0/ 989

0/ 532

4

انجام تناوب زراعی با محصوالت مقاوم

4/ 09

0/ 659

0/ 832

5

تلفیق نظام زراعی با دامپروری

3/ 97

0/3 96

0/ 242

6

3/ 39

1/ 00

0/ 452

7

3/ 99

1/ 03

0/ 852

8

استفاده از دستگاه  no tillageجهت خاكورري
استفاده از دستگاه جلب دشمنان طبيعي افت

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی ارگانیک51 ...
9

کنترل بیولوژیک علفهای هرز

3/ 17

0/ 158

0/ 268

به کار نبردن علف کش ها ی مختلف در اراضی

3/ 04

0/ 639

0/ 307

10

استفاده از میزان آبیاری در راستای نیاز گیاه به آب

3/ 09

0/ 962

0/ 113

11

1/ 33

1/ 02

0/ 303

12

کشت گیاهان تلهای جهت کنترل برخی آفات

مقیاس =1 :خیلی کم = 2کم  = 3متوسط  = 4زیاد  = 5خیلی زیاد

اجرای فناوری کشاورزی ارگانیک برای گروههای

یدانند و  83/9درصد از
بزرگ مالک) مناسب م 

یدهد که 16/1
کشاورزان :اطالعات حاصل نشان م 

خگویان این فناوری را برای تمام گروههای
پاس 

درصد از پاسخ گویان ،اجرای فناوری کشاورزی

یدانند.
کشاورزان مناسب نم 

ارگانیک را برای تمام گروههای کشاورزان (خرده پا و

خگویان بر حسب میزان موافقت با مناسب بودن اجرای کشاورزی ارگانیک برای تمام گروههای کشاورزان
نمودار  :1توزیع پاس 

Fig 1: Distribution of respondents according to the amount of agreement With the suitability of organic farming for all groups of
farmers

آمار تحلیلی :برای آزمون فرضیات تحقیق از ضریب
همبستگی اسپرمن استفاده میشود .ضریب همبستگی
یشود همواره بین
اسپرمن که با  Pیا  rsنمایش داده م 
 +1و  -1در نوسان است و از لحاظ سطح سنجش نیز

فرضیه تحقیق با

99

درصد اطمینان مورد تأئید

قرارگرفته و فرضیه مبنی بر وجود رابطه تأیید
یشود.
م
فرضیه دوم :بین دیدگاه کارشناسان کشاورزی نسبت

یباشد(کالنتری.) 82 31 ،
ترتیبی و از نوع متقارن م 

به عوامل اقتصادی در امکان ترویج کشاورزی

نتایج حاصل از این آزمون در ادامه عنوان شدهاند:

یدار وجود دارد .نتایج حاصل از
ارگانیک رابطه معن 

فرضیه اول :بین دیدگاه کارشناسان کشاورزی نسبت

ضریب همبستگی بین دو متغیر عوامل اقتصادی و

به عوامل آموزشی/ترویجی ودیدگاه آنان در خصوص

امکان پذیری کاربرد کشاورزی ارگانیک نشانگر آن

امکان پذیری توسعه و ترویج کشاورزی ارگانیک
رابطه معنی دار وجود دارد .نتایج حاصل از ضریب
همبستگی

اسپرمن

بی ن

دو

متغیر

عوامل

آموزشی/ترویجی و امکانپذیری کاربرد کشاورزی

است که بین دو متغیر مذکور رابطه معنی دار وجود
ندارد ،لذا فرض فرضیه تحقیق درصد اطمینان مورد
تأئید قرار نگرفته و فرضیه مبنی بر وجود رابطه رد
یشود.
م

ارگانیک نشانگر آن است که بین دو متغیر مذکور در

فرضیه سوم :بین دیدگاه کارشناسان کشاورزی نسبت

سطح  1درصد خطا رابطه معنی دار وجود دارد ،لذا

به عوامل فنی در امکان ترویج کشاورزی ارگانیک
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یدار وجود دارد .نتایج حاصل از ضریب
رابطه معن 

مورد تأئید قرار نگرفته و فرضیه مبنی بروجود رابطه

همبستگی بین دو متغیر عوامل فنی و امکان پذیری

یشود.
رد م 

کاربرد کشاورزی ارگانیک نشانگر آن است که بین دو

فرضیه ششم :بین دیدگاه کارشناسان کشاورزی نسبت

متغیر مذکور رابطه معنی دار وجود دارد ،لذا فرضیه

به سیاستی در استفاده از فناوری کشاورزی ارگانیک

تحقیق با  99درصد اطمینان مورد تأئید قرار گرفته و

یدار
و امکان کاربرد کشاورزی ارگانیک رابطه معن 

فرضیه مبنی بر وجود رابطه تأیید میشود.

وجود دارد .نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو

فرضیه چهارم :بین دیدگاه کارشناسان کشاورزی

متغیر سیاسی و امکانپذیری کاربرد کشاورزی

نسبت به عوامل مدیریتی در امکان ترویج کشاورزی

ارگانیک نشانگر آن است که بین دو متغیر رابطه

ارگانیک رابطه معنی دار وجود دارد .نتایج حاصل از

یدار وجود دارد ،لذا فرضیه تحقیق با  95درصد
معن 

ضریب همبستگی بین دو متغیر عوامل مدیریتی و

اطمینان مورد تأئید قرارگرفته و فرضیه مبنی بر وجود

امکانپذیری کاربرد کشاورزی ارگانیک نشانگر آن

رابطه رد میشود.

یدار وجود
است که بین دو متغیر مذکور رابطه معن 

فرضیه هفتم :بین دیدگاه کارشناسان کشاورزی نسبت

ندارد ،لذا فرضیه تحقیق مورد تأئید قرارنگرفته و

به عوامل روانشناختی در امکان ترویج کشاورزی

یشود.
فرضیه مبنی بر وجود رابطه رد م 

ارگانیک و کاربرد کشاورزی ارگانیک رابطه معنیدار

فرضیه پنجم :بین دیدگاه کارشناسان کشاورزی نسبت

وجود دارد .نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو

به عوامل اجتماعی در امکان ترویج کشاورزی

متغیر عوامل اجتماعی و امکان پذیری کاربرد

ارگانیک و کاربرد کشاورزی ارگانیک رابطه معنی دار

کشاورزی ارگانیک نشانگر آن است که بین دو متغیر

وجود دارد .نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو

یدار وجود ندارد ،لذا فرضیه تحقیق
مذکور رابطه معن 

متغیر عوامل اجتماعی و امکان پذیری کاربرد

مورد تأئید قرار نگرفته و فرضیه مبنی بر وجود رابطه

کشاورزی ارگانیک نشانگر آن است که بین دو متغیر

یشود.
رد م 

مذکور رابطه معنی دار وجود ندارد ،لذا فرضیه تحقیق
جدول  :6نتايج آمار تحليلي مورد استفاده براي فرضيههاي تحقيق

شماره فرضيه

Table 6: The results of analytical statistics used for research hypotheses
ضريب همبستگي
متغير وابسته
متغير مستقل
P value
Sig

نتيجه

0/226

تأیید

1

عوامل آموزشی

امكان كاربرد كشاورزي ارگانیک

اسپرمن

0/ 000

رد

2

عوامل اقتصادی

امكان كاربرد كشاورزي ارگانیک

اسپرمن

0/ 67

0/851

3

عوامل فنی

امكان كاربرد كشاورزي

اسپرمن

0/ 000

0/ 567

4

عوامل مدیریتی

امكان كاربرد كشاورزي ارگانیک

اسپرمن

0/ 089

0/123

رد

5

عوامل اجتماعی

امكان كاربرد كشاورزي ارگانیک

اسپرمن

0/ 42

0/ 05

رد

6

سیاست گذاریها

امكان كاربرد كشاورزي ارگانیک

اسپرمن

0/ 25

0/ 08

رد

7

روانشناختی

امكان كاربرد كشاورزي ارگانیک

اسپرمن

0/ 46

0/510

رد

تأیید

تحلیل رگرسیون :تحلیل رگرسیون این امکان را برای

شبینی و سهم هر یک از
طریق متغیرهای مستقل پی 

یکند تا تغییرات متغیر وابسته را از
محقق فراهم م 

متغیرهای مستقل را در تبیین متغیر وابسته تعیین کند

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی ارگانیک35 ...

(کالنتری .) 82 31،در این بخش به بررسی این روش

یشوند و این کار تا
متغیرها یک به یک وارد معادله م 

آماری پرداخته میشود که با استفاده از روش گام به

یداری به 5
ییابد که خطای آزمون معن 
زمانی ادامه م 

گام ( )Stepwise Methodبه ترتیب  2متغیر عوامل

درصد برسد ،در ادامه به بررسی این روش پرداخته

آموزشی و عوامل فنی وارد معادله رگرسیون چند

یشود:
م

متغیره گردیدند ،در روش گام به گام قویترین
جدول  :7مراحل مختلف ورود متغیرهای مستقل بر امکانپذیری کاربرد کشاورزی ارگانیک

Table 7: Different stages of entering independent variables on the possibility of using organic farming
متغیرها
مراحل
R square
R
Std
Adj R square
1

عوامل آموزشی

2

عوامل فنی

0/ 501

0/292

0/ 296

0/ 500

0/935

0/123

0/013

0/025

جدول  :8مقدار تأثیر متغیرهای تأثیرگذار بر امکانپذیری کاربرد کشاورزی ارگانیک

Table 8: Effect of variables affecting the applicability of organic farming
Sig
T
Beta
B
اشتباه استاندارد B
متغیر
مرحله
1
2

عوامل آموزشی

0/ 42

4/ 15

0/ 000

0/01

0/ 301

5/ 72

0/ 000
0/ 000

عدد ثابت

2/ 43

0/ 42

عوامل آموزشی

0/ 46

0/01

0/723

4/ 49

عوامل فنی

0/ 17

0/ 81

-0/851

-2/61

0/230

عدد ثابت

3/ 02

0/ 42

-

6/ 03

0/ 000

در اولین مرحله متغیری که وارد معادله گردید عوامل

عوامل آموزشی و عوامل اقتصادی حدود  01درصد

یباشد که این بدان مفهوم است
آموزشی/ترویجی م 

از تغییرات در متغیر وابسته امکانپذیری کاربرد

که متغیر مذبور بیشترین تأثیر را داشته است ،در این

کشاورزی ارگانیک را ایجاد مایند .در ضمن با توجه

مرحله ضریب همبستگی برابر  R=0/ 50و ضریب

به ضرایب جدول معادله خط رگرسیون در گام دوم

تعیین برای  R2=0/ 29و نیز ضریب تعیین تعدیل شده
برابر

یباشد که نشان دهنده این
 R2AD=0/ 296م 

یباشد که متغیر عوامل آموزشی به تنهایی حدود 29
م
درصد از تغییرات در متغیر وابسته امکانپذیری
ینماید .در
کاربرد کشاورزی ارگانیک را ایجاد م 
ضمن با توجه به ضرایب جدول  8معادله خط
یباشد:
رگرسیون در گام اول به صورت زیر م 

یباشد:
به صورت زیر م 

Y=a+b1x1+b2x2+...+ bnxn
Y=3/820+0/ 466 x1-0/6712x

در این قسمت الزم است عنوان شود که از پاسخ
گویان در ارتباط با سایر عواملی که به کارگیری آنها
برای کاربرد کشاورزی ارگانیک ضرورت دارند و در
این پژوهش عنوان نشدهاند پرسش شده است که در
نهایت عواملی مانند توجه به شرایط اجتماعی،

Y=a+b1x1+b2x2+...+ bnxn
Y=2/734+0/924x1

اکولوژیکی و فرهنگی مناطقی که به عنوان پایلوت

در دومین مرحله متغیری که وارد معادله گردید

(آزمایشی) برای اجرای کشاورزی ارگانیک انتخاب

یباشد ،در این مرحله ضریب همبستگی
عوامل فنی م 

یشوند ،یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ،ایجاد
م

برابر  R=0/935و ضریب تعیین برابر  R2=0/123و

مزارع نمایشی برای مشاهده عینی نتایج توسط

R

شهای
کشاورزان ،افزایش تعامل و هماهنگی بین بخ 

یباشد که متغیرهای
یباشد که نشاندهنده این م 
م

تحقیقات و اجرا ،ایجاد زمینههای ارتباط بین

نیز ضریب تعیین تعدیل شده برابر =0/013

2

AD
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کارشناسان و محققان از طریق سازمان ،تدوین دروس

یدهند که
یها در ارتباط با عوامل فنی نشان م 
 -بررس 

مرتبط با کشاورزی ارگانیک در هنرستانهای

اكثريت پاسخگویان با ایجاد تیم چند رشتهای شامل

کشاورزی ،فرهنگ سازی استخراج شدهاند.

محققان ،کارشناسان برای ارائه طرح صحیح

 -در ارتباط با عوامل آموزشی/ترویجی اكثريت

کشاورزی ارگانیک مناسب با شرایط استان موافق

پاسخگویان با بازدید کشاورزان از اراضی ارگانیک

بودهاند ،همچنين اقليت پاسخگویان با استفاده از

استان و برگزاري دورههای آموزشي براي كشاورزان

فناوري اطالعات (اينترنت ،كامپيوتر) مرتبط با كاربرد

و موافق بودهاند ،همچنين اقليت پاسخگویان با انتشار

كشاورزي ارگانیک براي کارشناسان موافق بودهاند و

کتب و نشریات و مقاالت مورد نیاز در رابطه با

در ارتباط با سایر گویهها نیز موارد مطرح شده در زیر

کشاورزی ارگانیک زمينه نحوه كاربرد فناوري

به ترتیب اولویتهای بعدی را به خود اختصاص

كشاورزي ارگانیک موافق بودهاند.

دادهاند :تأمین دستگاههای الزم جهت خاکورزی کم و

 -در ارتباط با اولویتبندی دیگر عوامل آموزشی نیز

جلب دشمنان طبیعی آفات مزارع ،ارائه توصیههای

تهای بعدی را به خود
به ترتیب موارد زیر اولوی 

کارشناسی و مناسب به کشاورزان برای دستیابی به

اختصاص دادهاند :تربيت متخصصان و مشاوران

بازده مطلوب.

حرفهای ،تش يك ل انجمن علمي براي افراد مرتبط با
اشاعه و اجراي كشاورزي ارگانیک ،برگزاري دوره
آموزشي براي كارشناسان ،برنامه ریزی دروس
دانشگاهي مرتبط با كشاورزي ارگانیک ،معرفي
كشاورزي ارگانیک از طريق رسانهها.
یدهند
یها در زمینه عوامل اقتصادي نشان م 
 -بررس 

 بررسی عوامل مدیریتی نشان میدهند که اكثريتپاسخگویان با داشتن مديريت صحيح و مناسب در
مزارع براي اجراي كشاورزي ارگانیک موافق بودهاند
و در ارتباط با سایر گویههای مطرح شده در عوامل
تهای بعدی را
مدیریتی موارد زیر به ترتیب اولوی 
یباشند :فراهم نمودن زمينههاي همكاري با
دارا م 

که اكثريت پاسخگویان با تأمین یارانههای مناسب

سازمانهاي مرتبط و بیمه نمودن محصوالت ،داشتن

برای تهیه نهادهها موافق بودهاند ،همچنين اقليت

مديريت صحيح و مناسب در سازمانها براي اشاعه و

پاسخگویان با فراهم نمودن اعتبارات و بودجههای
مالي كافي براي انجام تحقيقات در ارتباط با

كاربرد كشاورزي ارگانیک.
یها در ارتباط با عوامل اجتماعی نشان
 -بررس 

كشاورزي ارگانیک در سطح مزارع كشاورزان موافق

یدهند که اكثريت پاسخگویان با ضمن مشاركت
م

بودهاند ،در ارتباط با سایر گویه های عوامل اقتصادی

كشاورزان ،محققان و مروجان در همه مراحل تولید،

قهای مالی متناسب برای کشاورزان در
نیز ارائه مشو 

ارزيابي و ترويج نتایج حاصل از تحقيقات موافق

جهت اجرای کشاورزی ارگانیک اولویت دوم و تأمين

بودهاند و مشارکت دادن کشاورزان در تصمیمگیری و

اعتبارات كافي و سهلالوصول (وام بدون بهره ،وام

تشکیل سازمانهایی برای کشاورزان اولویتهای

بالعوض) براي كشاورزان جهت خريد لوازم و

بعدی را به خود اختصاص داده است.

تجهيزات مورد نياز كشاورزي ارگانیک اولویت سوم

یدهند
یها در ارتباط با عوامل سیاسی نشان م 
 -بررس 

را به خود اختصاص دادهاند.

که اكثريت پاسخگویان با ایجاد استانداردهای خاص

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی ارگانیک55 ...

جهت بازاریابی و فراوری محصوالت و تصویب

نبردن علف کشهای مختلف در اراضی ،استفاده از

قوانین مرتبط با برنامه کشاورزی ارگانیک و حذف

میزان آبیاری در راستای نیاز گیاه به آب ،کشت

یارانهها جهت تهیه نهادههای شیمیایی به ترتیب

گیاهان تلهای جهت کنترل برخی آفات.

تهای بعدی را به خود اختصاص دادهاند.
اولوی 

با توجه به نتایج حاصل از اولویتبندی عوامل

یها در ارتباط با موانع و عوامل بازدارنده
 -بررس 

یشود:
آموزشی/ترویجی پیشنهادات زیر ارائه م 

یدهند که
استفاده از كشاورزي ارگانیک نشان م 

سهای آموزشی برای کشاورزان به
 -برگزاری کال 

اكثريت پاسخگویان با بیسوادی کشاورزان و عدم

منظور ارتقاء سطح آگاهی افراد در ارتباط با

اطالعات کشاورزان نسبت به اصول کشاورزی

کشاورزی ارگانیک.

ارگانیک موافق بودهاند ،همچنين اقليت پاسخگویان با

 -آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و

پراکندگی قطعات اراضی کشاورزان و سازگار نبودن

کارآمد برای هدایت و هماهنگی برنامههای آموزشی

این فناوری با شرایط کشاورزان معیشتی و خرده پا

و ترویج فناوری در سطح وسیع.

موافق بودهاند ،در ارتباط با دیگر عوامل نیز موارد زیر

 -تشکیل کارگاهها ،همایشها و سمینارها به منظور

به ترتیب اولویتهای بعدی را به خود اختصاص

یهای فناوری و جلب حمایت
تسریع اهمیت ویژگ 

دادهاند :عدم آگاهي از تاثیرات منفی نهادههای

افرادبه خصوص کشاورزان.

شیمیایی از سوي كشاورزان ،کمبود تجهیزات الزم،

 -ترویج دستاوردها و فواید حاصل از کشاورزی

عدم توجه به کشاورزی ارگانیک در برنامههای توسعه

ارگانیک از طریق رسانهها برای ارتقاء سطح آگاهی

کشاورزی سازمانهای زیربط ،عدم ارائه خدمات

کشاورزان.

مشاورهای و راهنمایی به کشاورزان از طرف

 -بررسی موانع موجود در شرکت محققان و

سازمانها ،محدودیت نیروی انسانی متخصص در

مروجان در دورههای آموزشی داخل و خارج از

زمینه کشاورزی ارگانیک.
يهاي كشاورزي
یها در مورد تكنولوژ 
 -بررس 

کشور و سعی در رفع موانع و مشکالت.
با توجه به نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل

یدهند که اكثريت پاسخگویان با
ارگانیک نشان م 

یشود:
اقتصادی پیشنهادات زیر ارائه م 

آزمون خاک و كاربرد کود دامی و کمپوست به میزان

 -پرداخت یارانه به متخصصان و کارشناسان بخش

مورد نیاز موافق بوده و در ارتباط با دیگر
تکنولوژیها به ترتیب اولویتهای بعدی را به خود

مکانیزاسیون و ماشینآالت کشاورزی جهت ساخت
ابزارهای جهت کاهش خاکورزی و جلب دشمنان

اختصاص دادهاند :استفاده از بذور با واریته های

طبیعی جدید و بهسازی کیفیت ابزارهای موجود.

مقاوم ،کشت گیاهان خانواده لگو مینوز ،انجام تناوب

 -اختصاص اعتبارات به مراکز تحقیقاتی به منظور

زراعی با محصوالت مقاوم ،تلفیق نظام زراعی با
دامپروری ،استفاده از دستگاه  no tillageجهت کاهش
دفعات خاكورزي ،استفاده از دستگاه جلب دشمنان
طبيعي آفات ،کنترل بیولوژیک علفهای هرز ،به کار

انجام تحقیقات کاربردی بر کشاورزی ارگانیک.
با توجه به نتایج حاصل از اولویتبندی عوامل فنی
پیشنهادات زیر ارائه میشود:
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تگذاری در راستای کاهش قیمت نهادههای
 -سیاس 

با توجه به نتایج حاصل از اولویتبندی

ارگانیک.

یشود:
یها پیشنهادات زیر ارائه م 
تگذار 
سیاس 

نآالت و
 -ارئه خدماتی همانند بیمه مزارع ،بیمه ماشی 

تهای طرح کشاورزی ارگانیک در
 -گنجاندن سیاس 

تجهیزات مرتبط با کشاورزی ارگانیک.

برنامه توسعه ملی کشور.

 -حضور مشاوران کشاورزی در مزارع همگام با

 -ایجاد استانداردهایی برای محصوالت تولیدی

یها در جهت اجرای
کشاورزان برای ارائه راهنمای 

ارگانیک.

کشاورزی ارگانیک.

با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون پیشنهادات زیر

 -ایجاد مزارع نمایشی برای اشاعه هرچه بهتر فناوری

ارائه میشود:

کشاورزی ارگانیک.

 -باید از بین تمام ابعاد به عوامل آموزشی توجه

 -انجام یک سری تحقیقات توسط کارشناسان برای

خاصی را مبذول داشت و سعی در ترویج کشاورزی

ارائه طرح اجرایی کشاورزی ارگانیک متناسب با

تهای آموزشی
ارگانیک از طریق ایجاد زیرساخ 

شرایط استان.

داشته باشیم که در ابتدا میتوانیم از برگزاری

 -تأسیس ایستگاهها و مراکزی جهت سازماندهی

سهای آموزشی و دورهها برای کشاورزان شروع
کال 

اطالعات جمع آوری شده از مزارع و ارائه توصیههای

کنیم.

مرتبط و مناسب به کشاورزان

 -پس از ایجاد آمادگی آموزشی در کشاورزان باید

با توجه به نتایج حاصل از اولویتبندی عوامل

زمینههای اقتصادی برای اجرا وجود داشته باشد که از

یشود:
مدیریتی پیشنهادات زیر ارائه م 

یتوان به تأمین یارانهها برای تهیه
آن جمله م 

 -ایجاد یکسری پایگاههای مدیریتی متشکل از

تجهیزات و نهادههای ارگانیک اشاره نمود.

کارشناسان مجرب برای نظارت بر اجرای صحیح

 -عوامل فنی نیز در تکمیل کار از ارزش باالیی

فناوری کشاورزی ارگانیک.

یباشند که به صورت خدمات حمایتی و
برخوردار م 

 -اعزام گروهی از کارشناسان مجرب در زمینه

توصیههای کارشناسی و ایجاد تیم چند رشتهای از

کشاورزی ارگانیک به خارج از کشور جهت کسب

یتوانند ارائه شوند.
محققان و کارشناسان م 

آموزشهای جدید و کارآمد.

با توجه به نتایج حاصل از اولویتبندی عوامل

با توجه به نتایج حاصل از اولویت بندی عوامل

یشود:
روانشناختی پیشنهاد زیر ارائه م 

اجتماعی پیشنهاد زیر ارائه میشود:

 -جلب اعتماد کشاورزان جهت خرید نهادههای

 -شناخت موانع و اثرات منفی حاصل از عدم تمایل

ارگانیک.

به متشکل کردن کشاورزان و محققان.

 -توجه به نگرش و دیدگاه کشاورزان نسبت به

 -افزایش تعامل ،مشارکت و هماهنگی بین

استفاده نکردن از نهادههای شیمیایی.

شهای تحقیقات و اجرا.
بخ 
 ایجاد زمینههای ارتباط بین کارشناسان ،محققان وبخش اجرایی.
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