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  چکیده

هر سال . ارگانیک حاکی از رشد سریع و تداومی همه جانبه در گسترش این سامانه کشاورزي استآمار و ارقام مربوط به کشاورزي 
بر سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک افزوده می شود و با باال رفتن آگاهی عمومی به مزایاي محصوالت ارگانیک، سیاست گذاران 

گرایش مصرف کنندگان به . این زمینه مشتاق کرده است و سرمایه گذاران عرصه کشاورزي را بیش از پیش به تالشی مضاعف در
مصرف کنندگان به دالیل مختلفی مبادرت به . محصوالت غذایی ارگانیک به یک پدیده ي رو به گسترش جهانی تبدیل شده است

ترین  غذایی از مهمدر بیشتر مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته، مسائل بهداشتی و سالمت . کنند خرید محصوالت ارگانیک می
قیمت باالي محصوالت ارگانیک در مقایسه با محصوالت مشابه غیرارگانیک، رضایت بسیاري از افراد از . دالیل نام برده شده است

محصوالت رایج، نبود اعتماد به این محصوالت در بسیاري از کشورها، نداشتن ظاهر بهتر در مقایسه با محصوالت غیرارگانیک از 
 .ر بر عدم گرایش مصرف کنندگان به خرید محصوالت ارگانیک استعوامل موث

  
  ، سالمت ارگانیک، گرایش، مصرف کننده، محصول: واژه هاي کلیدي

  
  مقدمه

، نظام کشاورزي ارگانیک است، که در پی آن است که هر زمانی که امکان داشته باشد،  توسعه پایدار کشاورزيهاي  مصادیق رهیافت یکی از این
را در مواد  و آنتی بیوتیک هاها  هاي زیر زمینی جلوگیري نماید، بقایاي آفت کش ده هاي بیرونی کمتري استفاده نماید، تا از آلودگی آباز نها

این نوع نظام تولیدي در پی آن است . غذایی کم و از فرسایش منابع آب و خاك جلوگیري و در نهایت سودآوري را در بلند مدت افزایش دهد
در کشاورزي ارگانیک به مزرعه به عنوان . کشاورزي یکپارچه، نظام یافته و انسانی را ایجاد نماید که تضادي با محیط زیست ندارد نظام هاي

آمار و ارقام ). 2(بر یکدیگر اثر متقابل دارند گیاه، دام و انسان سیستمی پویا نگریسته می شود که تمامی اجزاي تشکیل دهنده آن  خاك، 
 31در حال حاضر بیش از  .اورزي ارگانیک حاکی از رشدي سریع و تداومی همه جانبه در گسترش این سامانه کشاورزي استمربوط به کش

درصد از کل زمین  7/0شوند که  هزار مزرعه در سراسر جهان تحت مدیریت ارگانیک اداره می 633میلیون هکتار زمین کشاورزي در بیش از 
ر سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک افزوده می شود و با باال رفتن آگاهی عمومی به مزایاي محصوالت هر سال ب . هاي کشاورزي دنیاست

سطح زیر  .ارگانیک ، سیاست گذاران و سرمایه گذاران عرصه کشاورزي را بیش از پیش به تالشی مضاعف در این زمینه مشتاق کرده است
هزار کشاورز در سراسر جهان در  600هم اکنون بیش از  ي داشته استسیري صعود 2010تا  2000کشت ارگانیک جهان طی سالهاي 

 کشاورزي ارگانیک فعال هستند و عالوه بر آن، میلیون ها نفر در تولید ، فرآوري، توزیع و بازار محصوالت کشاورزي ارگانیک مشغول به کار
تار زمین کشاورزي ارگانیک رتبه نخست را به خود اختصاص داده میلیون هک 9/11در میان قاره هاي مختلف ، اقیانوسیه با دارا بودن  .هستند

 ).9(رتبه هاي بعدي به ترتیب در اختیار اروپا، آمریکاي التین، آسیا، آمریکاي شمالی و آفریقا است . درصد کل جهان است  39که 
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  بحث

  گرایش مصرف کنندگان به محصوالت ارگانیک - 1
افزایش میزان آگاهی از مباحث . ذایی ارگانیک به یک پدیده ي رو به گسترش جهانی تبدیل شده استگرایش مصرف کنندگان به محصوالت غ

همچنین نبود اعتماد به محصوالت غیر . دالئل اصلی افزایش رشد تقاضا براي محصوالت ارگانیک است ،ایمنی غذایی و نگرانی بهداشتی
  .از عوامل دیگراستمیایی در محصوالت رایج ارگانیک و نیز بیم از وجود ترکیبات و افزودنی هاي شی

  
  :کلیدهاي که در ایجاد عالقه و گرایش مصرف کنندگان به محصوالت ارگانیک تاثیر دارند عبارتند از -1- 1

 مصرف کننده باید قادر باشد برپایه ي اطالعات صحیح و دقیقی که در یک روش قابل قبول و قابل فهم ارائه می شود، : اطالعات
  .ورد پسند خود را انتخاب کندمحصول م

 باید به آسانی در دسترس مصرف کننده باشنداین محصوالت : دسترسی. 
 مصرف کنندگان این حق را دارند تا انتظار داشته باشند محصوالت پاك و سالم مصرف کنند: ایمنی و سالمت. 
 د و این حق با رقابت موثر بین تولیدکنندگان مصرف کنندگان باید از میان محصوالت مختلف حق انتخاب داشته باشن: حق انتخاب

 .افزایش می یابد
 

 کنندگان براي خرید محصوالت ارگانیک هاي مصرف انگیزه  - 2- 1
در بیشتر مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته، مسائل . کنند مصرف کنندگان به دالیل مختلفی مبادرت به خرید محصوالت ارگانیک می

  .ترین دالیل نام برده شده است یی از مهمبهداشتی و سالمت غذا
  :ترتیب اولویت، موارد زیر دانستهبه اي دالیل برتري محصوالت ارگانیک را در نگاه مصرف کنندگان  در مطالعه )3( دورام 

 تر هستند، تر و بهداشتی اعتقاد به این که محصوالت ارگانیک، سالم  
  طعم و مزه ي بهتري دارند،) رگانیکدر مقایسه با محصوالت مشابه غیرا(این محصوالت 
 ،کیفیت محصوالت ارگانیک باالتر است 
  ،نگرانی از بقایاي سموم در محصوالت کشاورزي رایج 
 همسو بودن کشاورزي ارگانیک با قوانین طبیعت و حفظ محیط زیست. 

 
 هاي مصرف کنندگان محصوالت ارگانیک ویژگی  -3- 1

، اما )8(فردي در گرایش مصرف کنندگان به محصوالت ارگانیک است  –هاي اجتماعی  تفاوت با وجودي که برخی مطالعات حاکی از عدم
دهد خریداران محصوالت ارگانیک معموالً داراي  هایی که در نقاط مختلف جهان انجام گرفته است، نشان می ها و بررسی بسیاري از پژوهش

براي مصرف  ). 6(کند  ا به ما در یافتن بازار بالقوة این محصوالت کمک میه شناخت این ویژگی. هاي فردي و اجتماعی خاصی هستند ویژگی
. کنندگان محصوالت ارگانیک ویژگی هاي مختلفی نام برده می شود که گاه در مطالعات و بررسی هاي مختلف تناقضاتی نیز دیده می شود

اصل کلی نمی  مثال به عنوان یک. ی را تشکیل نمی دهندوجود این تناقضات نشان دهندة آن است که مصرف کنندگان ارگانیک گروه همگن
بین اقشارکم درآمد هم عالقه به  پردر آمد عالقه بیشتري به مصرف محصوالت ارگانیک دارند؛ در مطالعات دیده شده که در اقشار گفت توان

گی هاي مشخصی اشاره کرد، از جمله آن که با این حال با بررسی مطالعات مختلف می توان به ویژ  .استمصرف این محصوالت وجود داشته 
  :خریداران محصوالت ارگانیک  

  ،اندازة خانوار کوچک تر دارند، فرزند کمتر دارند 
  ،مخارج ماهانۀ باالتر دارند 
  ،جوان تر هستند 
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 تحصیالت باالتري دارند، و 
 درآمد باالتري دارند. 
 

  عدم گرایش مصرف کنندگان به خرید محصوالت ارگانیک  -2
با تمام ویژگی هاي مثبتی که از محصوالت غذایی ارگانیک برشمرده شد موانع مختلفی براي فروش بیشتر این محصوالت موجود است که از 

درصد  45در انگلیس انجام داد، مشخص شد که  2001 ریگنولددر پژوهشی که . مهم ترین آن در دسترس نبودن آن براي همگان است
ه خرید محصوالت ارگانیک نبوده اند و دلیل اصلی آن را قیمت باالتر این محصوالت نسبت به محصوالت مصاحبه شوندگان عالقمند ب

م گرایش مصرف کنندگان به موادغذایی ارگانیک نیز در تحقیق خود در برزیل دو دلیل اصلی براي عد 2005 کالمن .غیرارگانیک ذکر کرده اند
در مجموع موانع و محدودیت هاي . برشمرده است) درصد 23(و قیمت باال) درصد 58( را مشکوك بودن به این محصوالت و نبود اعتماد کامل

رگانیک در مقایسه با محصوالت دسترسی ناکافی و گاهی عدم دسترسی، قیمت باالي محصوالت ا: مهم در مصرف محصوالت ارگانیک عبارتند از
ر، مشابه غیرارگانیک، رضایت بسیاري از افراد از محصوالت رایج، نبود اعتماد به این محصوالت در بسیاري از کشورها، یکی از موانع مهم دیگ

ول ارگانیک در هنگام جدول زیر اولویت بندي عوامل موثر بر خرید یک محص .نداشتن ظاهر بهتر در مقایسه با محصوالت غیرارگانیک است
  ).4( خرید را نشان می دهد که باید مورد توجه تولید کنندگان این سیستم قرار گیرد تا بتوانند بازار فروش خود را داشته باشند

  اولویت بندي عوامل موثربر خرید یک محصول ارگانیک در هنگام خرید:  1جدول 
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

برخی از موارد فوق . در تولید محصوالت ارگانیک باید در جهت برآورده کردن تمایالت مصرف کنندگان اقدام کرد با توجه به عوامل گفته شده،
 .و برخی مربوط به زیرساختهاي بازار و برخی نیز مربوط به سیستم هاي دولتی و حمایتمی باشد) تولید کنندگان(مربوط به سیستم پرورش

  
  بازار مصرف محصوالت ارگانیک -3

ارگانیک به دلیل افزایش تقاضاي مصرف کنندگان در سراسر جهان در حال افزایش است، به طوري که  لبنی و دامی ش محصوالت غذایی فرو
 در سال . رسید 2004میلیارد دالر در سال  8/27و  2003میلیارد دالر در سال  25درصدي به  7-9فروش جهانی این محصوالت با رشدي 

 

 عامل ردیف

 سطح بهداشت تولید 1

 مزه محصول 2

 کیفیت محصول 3

 میزان طبیعی بودن محصول 4

 قیمت محصول 5

 خرید راحت محصول 6

 بسته بندي مناسب 7

 چربی پایین  8

 اعتبار شرکت تولید کننده محصول 9

 میزان کلسترول پایین 10

 پایین بودن میزان نمک 11

 پایین بودن میزان کالري 12
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روند بازار محصوالت . داشتدرصد رشد  43تا ) میلیارد دالر 23( 2002ارد دالر افزایش یافت  که نسبت به سال میلی 33این عدد به  2005
اروپاي غربی مشاهده شده است، ولی تولید و گرچه بخش عمده این رشد، در آمریکاي شمالی و . ارائه شده است 3و 1،2هايارگانیک در نمودار

براساس آمار نمودار ، . ر استرالیا ، آسیا و آمریکاي التین نیز به طور مشهود و معنی داري در حال افزایش استتقاضا براي محصوالت ارگانیک د
در کل، حجم بازار این دو .ترین بازار مواد غذایی ارگانیک بوده است با پیشی گرفتن از آمریکاي شمالی داراي بزرگ 2004اروپاي غربی در سال 

قابل اشاره است که در میان کشورهاي مختلف، ایاالت ). 9( بازار جهانی رسیده است درصد 97به ) اروپاي غربیآمریکاي شمالی و ( منطقه 
  .متحده، آلمان و انگلستان به ترتیب رده هاي اول تا سوم را در بازار محصوالت ارگانیک دارا هستند

  
  
 
  
  
  
  
  

  2002-2006هاي  فروش جهانی محصوالت ارگانیک طی سال: 1نمودار  
  

فروش محصوالت غذایی ارگانیک در این منطقه به . بازار محصوالت ارگانیک در آمریکاي شمالی از نرخ رشد سریع  و باالیی برخوردار است
رسید   2003میلیارد دالر در سال  13در اروپاي غربی ، بازار مواد غذایی و نوشیدنی هاي ارگانیک به . رسید 2007میلیارد دالر در سال  4/14

میلیارد دالر و انگلستان با بازاري به  78/3در این منطقه، آلمان با بازاري به ارزش . رشد داشته است درصد 20، حدود 2002نسبت به سال  که
ز در نقاط دیگر دنیا، حجم بازار محصوالت ارگانیک بسیار پایین تر ا. ترین بازار هاي محصوالت ارگانیک هستند میلیارد دالر از مهم 82/1ارزش 

درصد جمعیت دنیا در آن قرار دارد ،  605اروپاي غربی و آمریکاي شمالی است، به شکلی که بازار محصوالت ارگانیک در آسیا با آن که حدود 
 ).9( میلیون دالر افزایش یافته است 800به بیش از  2006هر چند این رقم در پایان سال . میلیون دالر افزایش یافته است 480فقط حدود 

 
 
 
 

    
  
  
  
  
  

 2004سهم بازار جهانی محصوالت ارگانیک به تفکیک قاره در سال :  2نمودار  
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 )1( عرضه وتقاضاي شیر ارگانیک در بریتانیا:  3نمودار
  

نیز در حال عرضه براي شیر ارگانیک در بریتانیا بیشر از تقاضا بود ه و لی تقاضا  2005تا  2003نشان می دهد که در سالهاي   3 نمودار
همواره  2009عرضه وتقاضا برابر شده و بازار شیر ارگانیک به تعادل نسبی رسیده و بعداز آن تاسال  2006افزایش بوده به گونه اي که در سال 

نیک نیز این نشان دهنده روند افزایش تمایل مصرف کنندگان به شیر ارگانیک بوده و هم چنین عرضه شیر ارگا تقاضا بیشتر از عرضه بوده و
  )1. (ارگانیک بوده است روند افزایش داشته که نشان دهنده تمایل تولید کنندگان یه دامپروري

 
  نتیجه گیري

اگر کشور ما نیز بخواهد . حقایق و آمارهاي دنیاي کشاورزي ارگانیک حاکی از آن است که این بخش در مسیر رشد و پویایی قرار گرفته است
کشاورزي گام بردارد، پیش از هر چیز باید به نگرش مصرف کننده و افزایش آگاهی آنان از محصوالت ارگانیک در جهت گسترش این سامانه ي 

بنابراین آموزش و آگاهی از اهمیت محصوالت ارگانیک بسیار مهم است، چرا که هر . بپردازد و در این زمینه به نحو شایسته فرهنگ سازي شود
مباحث تغذیه و سالمت محصوالت کشاورزي داشته باشند، به همان میزان تمایل بیشتري به خرید  قدر مصرف کنندگان آموزش  بیشتري از

از طرفی دانستن ویژگی هاي مصرف کنندگان ارگانیک براي کشاورزانی که قصد دارند براي بازار داخلی و . محصوالت ارگانیک خواهند داشت
 . ز اهمیت خواهد بودجهانی، این محصوالت را تولید و صادر کنند بسیار حائ
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