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  چکیده

 آرش در شهرستان زنجاناز دیدگاه کشاورزان روستاي حاجبندي مشکالت کشت ارگانیک اولویتتحقیق حاضر با هدف اصلی      
جامعه آماري این تحقیق را . پیمایشی بود -ها، از نوع تحقیقات توصیفیاین پژوهش به لحاظ شیوه گردآوري داده. انجام گرفت

نفر از آنان از  110، تعداد فرمول کوکرانکه بر اساس جدول ) N= 622(دادند تشکیل می آرشحاجتمامی کشاورزان روستاي 
روایی پرسشنامه با . ها پرسشنامه بودابزار گردآوري داده. گیري تصادفی ساده براي انجام تحقیق انتخاب شدندطریق روش نمونه

آزمون انجام گرفت که مقدار  براي تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش. نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان مورد تایید قرار گرفت
بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد  .بود) 75/0باالتر از (ونباخ محاسبه شده براي مقیاس اصلی پرسشنامه در حد مناسب آلفاي کر

نبود بازاریابی که مهمترین مشکالت کشت محصوالت ارگانیک از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه به ترتیب اهمیت شامل چهار مورد 
ارگانیک، عدم حمایت دولت از  کشاورزيآگاهی و اطالعات کشاورزان در خصوص مناسب محصوالت ارگانیک، پایین بودن سطح 

  . کشت محصوالت ارگانیک و نبود سرمایه الزم براي کشت ارگانیک بودند
  

  . ، شهرستان زنجانمشکالتکشاورزي ارگانیک، : کلمات کلیدي
  

  مقدمه
جدید جهانی مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است، هاي فراروي جامعه بشري که تحت عنوان نهضت یکی از بزرگترین چالش      

بحران جمعیت و محدودیت منابع، کشاورزي سنتی و متعارف را به سوي کشاورزي صنعتی . باشدمساله امنین و سالمت غذایی می
هایی ورود فناوريانقالب سبز در کشاورزي با  ؛نسبت دادتوان به انقالب سبز و تکنولوژیک سوق داده است که نقطه شروع آن را می

آالت جدید و غیره همراه شد و ضمن افزایش هاي نوین آبیاري، بکارگیري ماشینهاي شیمیایی، ارقام پربازده، روشهمچون نهاده
هایی از جمله قابل توجه در عملکرد بیشتر محصوالت کشاورزي، به دلیل استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی منجر به بروز بحران

با ادامه این روند، هر ساله با وجود مصرف سموم و مواد شیمیایی در کشاورزي نه تنها ). 4(ها گردید افتادن سالمت انسانبه خطر 
ها کمتر نشده، بلکه سطوح آلودگی نیز افزایش یافته و به دلیل مقاون شدم گیاهان هرز و آفات، فرایند تولید را با مشکل خسارت

امروزه، یکی از رویکردهاي اصلی در مدیریت و کاهش استفاده از مواد شیمیایی و حرکت به سوي ). 3( اساسی روبرو نموده است
باشد که در آن بکارگیري و باشد؛ کشاورزي ارگانیک شاخه اي  از کشاورزي پایدار میکشاورزي سالم، کشاورزي ارگانیک می

کش و علف کش، ترکیبات اصالح شده ژنتیکی و ها، قارچه کشها، حشرکشهاي شیمیایی مانند کود، آفتاستفاده از هرگونه نهاده
ها ممنوع بوده و این امر در راستاي تعامل و همکاري فعالیت نژادي، داروهاي دامپزشکی، مواد نگهدارنده و افزودنی و تابش اشعه

حصوالت داراي استانداردهاي در این سیستم تمامی مراحل تولید، فراوري و بازاریابی م). 1(هاي انسان و چرخه طبیعت است 
باشد گردد و محصول تولیدي داراي بر چسب ارگانیک یا زیستی میارت میظخاصی است، این پروسه توسط موسسات مربوطه ن

در کشاورزي ارگانیک اصول متعددي از جمله تولید غذا با کیفیت و کمیت مطلوب، سازگاري طبیعت به جاي تسلط برآن، ). 2(
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حاصلخیزي زمین در دراز  لودگی محیط زیست، بهره مندي از منابع تجدید شونده تا حد امکان و حفظ و افزایشجلوگیري از آ
هاي درون مزرعه  و طبیعی همانند کود سبز، کود دامی، بقایاي گیاهی، تناوب زراعی، کشت مخلوط و غیره مدت با استفاده از نهاده

  باشد حاکم می
توان یک روش ارتجاعی و بازگشت به به طور قطع، کشاورزي ارگانیک را نمی). 7(شت پایدار است که هدف نهایی استقرار نظام ک

دادند تلقی نمود، زیرا دست اندرکاران فعال در این روش خود را بی نیاز از دستاوردهاي کشاورزي سنتی که پیشینیان انجام می
به عبارت دیگر، این ). 4(کنند یا محصوالت را با کیفیت باال عرضه میکنند و با استفاده از علم و فناوري روز دنعلمی احساس نمی

  وري پایدار از زمین، مهار آفات و هایی است که عالوه بر تامین بهرهسیستم به دنبال بوم سامانه
برگشت مجدد  هاي متنوع از صور حیاتی وابسته به همدیگر و از خاللهاي هرز را نیز به همراه داشته و از رهگذر آمیزهعلف

هاي حیوانی و گیاهی به زمین و از طریق انتخاب محصول مناسب و تناوب صحیح و با اعمال مدیریت آب، شخم زمین و باقیمانده
کشاورزي ارگانیک با تاثیر شگرفی که به لحاظ حفظ محیط زیست دارد باعث تقویت تنوع ژنتیکی  ،امروزه). 5(یابد کشت تحقق می

گرداند و موجب افزایش سالمت کشت بوم از نظر تنوع زیستی، چرخه طبیعی عناصر یعی را به اکولوژي باز میگردد و تعامل طبمی
علیرغم اهمیت کشاورزي ارگانیک و مزایاي فراوان آن، مرور نتایج مطالعات ). 6( شودغذایی و فعالیت میکروبی و زیستی خاك می

ه بوده و آنچنان که باید و شاید راهمواره با مسایل و مشکالت متعددي هم مختلف حاکی از آن است که توسعه کشاورزي ارگانیک
مشکالت کشت ارگانیک  بنديبر این اساس، هدف اصلی این مطالعه شناسایی و اولویت. )8( در مناطق مختلف گسترش نیافته است

  . بود آرش در شهرستان زنجاناز دیدگاه کشاورزان روستاي حاج
  

  هامواد و روش
ها، میدانی و در نهایت به  حاضر از لحاظ میزان و درجه کنترل متغیرها، غیرآزمایشی و توصیفی، از نظر نحوه گردآوري داده تحقیق

آرش نفر از کشاورزان روستاي حاج 622جامعه آماري این تحقیق را . شود ها، از نوع پیمایشی محسوب می لحاظ قابلیت تعمیم یافته
نفر از آنان از طریق نمونه گیري تصادفی ساده براي انجام تحقیق  110، تعداد فرمول کوکرانبه دادند که با توجه تشکیل می

در شهرستان زنجان قرار ) زنجان(کیلومتري از مرکز شهر  34آرش در فاصله الزم به ذکر است که روستاي حاج. انتخاب شدند
عمده . و دامداري مشغول هستند) زراعت و باغبانی(یت کشاورزي بیشتر روستاییان در این منطقه بطور همزمان به فعال. گرفته است

ها  ابزار گردآوري داده .باشدزمینی، پیاز، جو، گندم، عدس، نخود، انگور و زردآلو میمحصوالت زراعی و باغی این روستا شامل سیب
میزان اهمیت مشکالت نسبت به  پاسخگویان دیدگاهو  اي پاسخگویان هاي فردي و حرفه بخش مشخصه دوپرسشنامه بود که از 

روایی پرسشنامه . تشکیل شده بود) خیلی زیاد= 5تا هیچ = 0سطحی  6پرسش بر مبناي طیف لیکرت  20شامل (کشت ارگانیک 
پیش آزمون انجام گرفت که مقدار  ،پرسشنامهاعتبار براي تعیین . با نظر پانل متخصصان و پس از انجام اصالحات الزم به دست آمد

هاي داده. بود 75/0ارگانیک میزان اهمیت مشکالت کشت پاسخگویان نسبت به  دیدگاهکرونباخ محاسبه شده براي مقیاس  آلفاي
  .پردازش گردید SPSSWin18افزار گردآوري شده با استفاده از نرم

  
  نتایج و بحث

 .سال بود 22/17و  14/48لعه به ترتیب بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین سن و سابقه فعالیت کشاورزي پاسخگویان مورد مطا
در . برخوردار بودند) درصد 8/23(با توجه به اطالعات کسب شده، پاسخگویان داراي سطح تحصیالت ابتدایی از بیشترین فراوانی 

پلم درصد دی 2/16درصد راهنمایی،  6/18درصد در سطح خواندن و نوشتن،  2/11سواد، درصد پاسخگویان بی 4/21همین زمینه، 
هاي آموزشی مرتبط با کشاورزي ارگانیک نتایج نشان داد از نظر شرکت در دوره .درصد تحصیالت باالتر از دیپلم داشتند 8/8و تنها 
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هاي ذیربط در سطح روستاي مورد مطالعه برگزار نشده است و آموزشی خاصی در این زمینه از سوي سازمانکه تاکنون هیچ برنامه 
  .شرکت نمایند یهایاند در چنین دورهان نتوانستهدر نتیجه کشاورز

. نشان داده شده است )1(ر جدول دمشکالت کشت ارگانیک از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه  بندينتایج حاصل از اولویت
مردم حاضر به پرداخت پنج گویه  اهمیتپاسخگویان مورد مطالعه به ترتیب میزان از دیدگاه شود همانطور که از نتایج مشخص می

، دهددولت هیچ گونه یارانه و پولی نمیپول بیشتر براي این نوع محصوالت نیستند، دانش و سواد کافی را براي انجام آن ندارم، 
داراي سرمایه الزم براي این نوع کشت را در اختیار ندارم چون ضرر می کنم، زمان الزم براي انجام کشت ارگانیک را ندارم، 

هاي مناسب براي وسایل کافی براي حمل و نقل این نوع محصوالت وجود ندارد، مکانن میزان اولویت و در مقابل پنج گویه بیشتری
ذخیره این نوع محصوالت وجود ندارد، استاندارهاي مشخص براي تولید این نوع محصوالت وجود ندارد، مزرعه و خاك آن اجازه 

و سموم شیمیایی استفاده نمایم و شرایط آب و هوایی اجازه کشت این نوع محصوالت را  دهد و حتماً باید از کودهاکشت را نمی
  ). 1جدول (داراي کمترین میزان اهمیت بودند نمی دهد، 

  
  مشکالت کشت ارگانیک از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعهبندي اولویت - 1جدول 

  میانگین  انحراف معیار  موانع و مشکالت کشت ارگانیک  اولویت
  56/4  234/0  مردم حاضر به پرداخت پول بیشتر براي این نوع محصوالت نیستند  1
  25/4  254/0  دانش و سواد کافی را براي انجام آن ندارم  2
  08/4  241/0  دهددولت هیچ گونه یارانه و پولی نمی  3
  01/4  312/0  سرمایه الزم براي این نوع کشت را در اختیار ندارم چون ضرر می کنم  4
  93/3  378/0  مان الزم براي انجام کشت ارگانیک را ندارمز  5
  81/3  401/0  تمایل چندانی به کشت این نوع محصوالت ندارم عالقه و  6
  75/3  432/0 دولت حمایت چندانی از این نوع محصوالت نمی کند  7
  68/3  478/0  دالالن و خریداران آن را به قیمت پایین تري خریداري می کنند  8
  51/3  512/0  ع محصوالت بیمه نیستنداین نو  9
  38/3  555/0  .دولت هیچ تعهدي در قبال محصوالتی که در اثر آفات از بین می روند ندارد  10
  26/3  598/0  نمی دانم چگونه آن را کشت کنم  11
  19/3  625/0  نهاده هاي مورد نیاز در دسترس نیست  12
  11/3  687/0 ستبازارهاي مناسب براي  خرید این محصوالت کم ا  13
  91/2  707/0  کشاورزان خرده پا  مانند ما سرمایه کمی براي تولید داریم  14
  77/2  756/0  عدم وجود ارگان و سازمانی که ارگانیک بودن این محصول را تأئید نماید  15
  61/2  799/0 وسایل کافی براي حمل و نقل این نوع محصوالت وجود ندارد  16
  45/2  850/0 ذخیره این نوع محصوالت وجود ندارد هاي مناسب برايمکان  17
  18/2  887/0  استاندارهاي مشخص براي تولید این نوع محصوالت وجود ندارد  18

مزرعه و خاك آن اجازه کشت را نمی دهد و حتماً باید از کودها و سموم   19
  94/1  917/0  شیمیایی استفاده نمایم

  25/1  968/0  محصوالت را نمی دهدشرایط آب و هوایی اجازه کشت این نوع   20
   ٥ =خيلي زياد    ٤ =زياد    ٣ =تاحدودي   ٢ =کم   ١ =خيلي کم  ٠= هيچ(سطحي  ٦بر حسب طيف(  
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  گیري کلینتیجه
-آرش با مسایل و مشکالت متعددي روبرو میبر اساس نتایج تحقیق مشخص شد که به طور کلی کشت ارگانیک در روستاي حاج

با توجه . ها و نهادهاي ذیربط مورد توجه قرار گیرندظور توسعه این نوع کشت بایستی به طور جدي از سوي سازمانبه منباشد که 
از دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه یکی از مهمترین مشکالت توسعه کشاورزي ارگانیک مربوط به بازاریابی  هاي پژوهش،به یافته

باال بودن قیمت  مردم بنا به دالیل مختلف از جملهشتر پاسخگویان معتقد بودند باشد به نحوي که بیمحصوالت ارگانیک می
افزون بر این، . این نوع محصوالت نیستند خرید حاضر به پرداخت پول بیشتر برايغیره و استاندارد نبودن آنها محصوالت ارگانیک، 

در مربوط به پایین بودن سطح آگاهی و دانش خود  روستاییان مورد مطالعه یکی دیگر از مشکالت اصلی کشاورزي ارگانیک را
-کردند که نمیدانستند، به نحوي که بسیاري از آنان بیان میخصوص نحوه کشت محصوالت ارگانیک و موارد فنی مرتبط با آن می

هاي به ضعف فعالیت توانبدون تردید، یکی از دالیل اصلی این مساله را می. دانند چگونه باید محصوالت ارگانیک را کشت نمایند
هیچ دوره آموزشی به طور که تاکنون هاي آموزشی در مورد کشاورزي ارگانیک نسبت داد ترویجی به ویژه در زمینه برگزاري دوره

به همین منوال، از دیگر مشکالت کشت ارگانیک در سطح منطقه مورد . تدوین و اجرا نشده استدر سطح منطقه مورد مطالعه 
توان به نبود سرمایه و منابع مالی کافی براي تغییر شیوه کشت و گرایش به سوي تولید تاکید پاسخگویان بود میمطالعه که مورد 

  اهمیت این مساله، با در نظر گرفتن این که بیشتر کشاورزان در منطقه مورد . محصوالت ارگانیک اشاره نمود
هاي دولتی این در حالی است که حمایت. ند، دو چندان خواهد بوددهپا با بنیه مالی ضعیف تشکیل میمطالعه را کشاورزان خرده

جهت  آنانداشتند که پشتیبانی الزم از سوي دولت براي تشویق نیز در این زمینه بسیار ناکافی و ضعیف بوده و کشاورزان بیان می
گیرد، و یا اینکه دولت قرار نمیهاي ضروري در اختیار کشاورزان براي نمونه، نهاده. گیردتوسعه کشت ارگانیک صورت نمی

عدم وجود ارگان و سازمانی که ارگانیک عالوه بر موارد اشاره شده، . دهداي خود قرار نمیمحصوالت ارگانیک را تحت پوشش بیمه
براي ناسب هاي ممکاننبود وسایل کافی براي حمل و نقل این نوع محصوالت، نبود امکانات و بودن این محصول را تأئید نماید، 
از دیگر مشکالتی هستند که مانع و غیره، ارگانیک استاندارهاي مشخص براي تولید محصوالت ذخیره این نوع محصوالت، نبود 

در مجموع، ایجاد چنین شرایطی سبب شده است تا کشاورزان از انگیزه چندانی . اندتوسعه کشاورزي ارگانیک در سطح منطقه شده
جهت رفع مشکالت اشاره شده پیشنهاد  یردر این زمینه، پیشنهادهاي ز. یک برخوردار نباشندبراي توسعه کشت محصوالت ارگان

  : گرددمی
هاي دولتی الزم به ویژه تامین منابع مالی و سرمایه براي کشت محصوالت ارگانیک از طریق اعطاي تسهیالت ارایه حمایت -1

  بانکی به کشاورزا متقاضی، 
ترویجی براي بهبود سطح آگاهی کشاورزان در خصوص کشاورزي ارگانیک و نحوه کشت محصوالت  - هاي آموزشیبرگزاري دوره -2

  ارگانیک، 
اتخاذ تمهیداتی به منظور تسهیل و تسریع بازاریابی محصوالت ارگانیک به ویژه از طریق خرید تضمینی محصوالت و یا ارایه  -3

  . یارانه خاص براي خردي و استفاده از محصوالت ارگانیک
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