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 :دهیچك
پیمایشــی بــو ه و بــر مررــور بررســی  _تحقیــح ضا ــر اع نــوف تو ــی ی 

شاورعی ارگانیک اع  یدگاه کارشراسان جها  کشـاورعی  های توسعر ک چالش
جامعر آماری تحقیح شـام  کارشراسـان جهـا     . استان ایالم تهیر شده است

ضجـم نمونـر بـا اسـت ا ه اع     . ن ر بو نـد  262کشاورعی استان ایالم بر تعدا  
ی نیـ  بـر رو    گیـر  نمونـر . ن ر برآور  گر یـد  511مورگان و تاکمن جدول 
، هـا   ا ه آوری جمـ  ابـ ار  . اب متراسـ  انجـام شـد   سـ فی با انتای تصا  طبقر

آن توسـ    ای محقح ساختر بو  کـر روایـی هـاهری و محتـوایی     پرسشرامر
( 35/1) و پایایی آن با است ا ه اع  ری  آل ای کرونبـا   تأییداساتید مربوطر 
 21نسخر SSSSها با است ا ه اع نرم اف ار  تج یر و تحلی   ا ه. تعیین گر ید

نتایج ضا   اع تحلیـ   .  ر  و بخش آمار تو ی ی و تحلی  عاملی انجام شد
های آموعشی ـ   عاملی مرجر بر شراسایی پرج عام  گر ید کر  ر قال  چالش

 ــ  های فرهرگـی  چالش، های مدیریتی چالش، های اقتصا ی چالش، ترویجی
ن  ر ـد اع واریـانک کـ  را تبیـی     10/71های ضمایتی  روانشراختی و چالش

بـا مقـدار ویـ ه     عامـ  اول  بر عروان های آموعشی ـ ترویجی  چالش. نمو ند
بـا مقـدار ویـ ه     های ضمـایتی  چالشو (  ر د62/25) بیشترین سهم 695/2
 . ردرا  ر تبیین واریانک ک   اشت(  ر د00/51) سهمترین  کم 916/5

 

کشاورعی ، کشاورعی توسعر، کشاورعی یها چالش :یدیكلی ها واژه
 . استان ایالم، کارشراسان جها  کشاورعی، ارگانیک

 . JEL Q1 ،Q15 ،Q56:یبند طبقه

 

Abstract: 
The current study is a descriptive survey study 

conducted to investigat challenges of developing organic 

agriculture in Ilam Province from the viewpoint of 

experts of agricultural jihad. Statistical population of the 

study included 264 experts of agricultural jihad in Ilam 

Province. Through Morgan and Takman table sample 

size was estimated to be 150 people. Sampling was also 

carried out through stratified random sampling method 

with appropriate assignment. Research instrument was a 

researcher made questionnaire which face and content 

validities were confirmed by respective professors’ 

judgments. In addition reliability of this instrument was 

determined through calculating Cronbach alpha 

coefficient (0.91). Data analysis was carried out through 

utilizing SPSS software version 20 using both 

descriptive statistics and inferential statistics of factor 

analysis. Results of factor analysis led to identify five 

factors including extension -educational challenges, 

economic challenges, management challenges, psycho-

cultural challenges, and supportive challenges that 

explain 75.08 percent of the variance. Extension -

educational challenges as the first factor with the special 

value of 2. 631 explains the largest portion (21.62 

percent) and support challenges with special value of 

1.306 explains the smallest portion (10. 88 percent) of 

the total variance.  
 
Keywords: Agricultural Challenges, Agricultural 
Development, Agricultural Jihad’s Experts, Ilam 
Province.  

JEL: Q1, Q15, Q56.  
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 مقدمه -1

بـر مسـهلر    توان می، های فراروی جوام  امروعی اع جملر چالش
کــر بســیاری اع  ســالمت و کی یــت مــوا  اــرایی اشــاره نمــو 

کارشراسان علوم تغریـر و پ وهشـگران را بـر آن  اشـتر تـا بـا       
ورعی نگریسـتر  ی کشاها فعالیتنگرشی کارشراسانر و عمیح بر 

 ر پــی ، و بـا شراســایی علــ  و عوامــ  پدیــد آورنــده مو ــوف 
جویی جهت رف  موان  موجو  و  ستیابی بر مرـاب  اـرایی    چاره

سیسـتم کشـاورعی  ـرعتی    . سالم و با کی یت مطلـوب برآیرـد  
محیطـی چـون کـاهش      من تخری  مرـاب  طبیعـی و عیسـت   
با اسـت ا ه   ،های عیرعمیری ضا لخی ی خاک و آلو گی مراب  آب

ترکی  شیمیایی خطرنـاک و مصـروعی نریـر     911بیش اع " اع
موا   تأمینجهت ، ها کش کو های شیمیایی و علف، ها کش آفت

ارایی مور  نیاع جمعیت ـ بـا توجـر بـر رشـد روع افـ ون آن ـ        
تا جـایی   شو  میموج  بروع اختالل  ر سیستم سالمت انسان 

نشان  ا ه است کر بیش  کر نتایج تحقیقات بسیاری اع محققان
 ر ـد   91هـا و   کـش   ر د قارچ 31،  ر د سموم آفات 61اع 

وجو  . (99: 5931، علیمر انی) باشرد عا می سرطان، ها کش ضشره
گیـری گونـر    موج  شـک  ، چرین معایبی  ر کشاورعی  رعتی

بـر نـام کشـاورعی ارگانیـک گر یـد کـر       ،  یگری اع کشاورعی
نی کر رو الف اشتایرر  ر آلمـان  و عما 5322شروف آن بر سال "

یک  وره آموعشی مبانی علمی و اجتمـاعی توسـعر کشـاورعی    
-575: 2116، 5و سـاوربورن  شیمیرگ) "گر   برمی، برگ ار کر 

571) . 
مرـد و انسـانی    نرام، سیستمی یکپارچر، کشاورعی ارگانیک

 است کر تضا ی با مراف  عیست محیطـی و اقتصـا ی نداشـتر   
ــوگلیک) ــیمیایی  ( 552: 2115، 2پ ــموم ش ــو  و س و  ر آن اع ک

نگرشی علمـی و  ،  ر واق  کشاورعی ارگانیک. شو  میاست ا ه ن
نوین بر همان کشاورعی سرتی است کر اجدا  ما بـر آن عمـ    

محصوالت ارگانیـک  . (وبسایت: 5900، شری ی مقدم) کر ند می
، هـا  کـش  آفـت ، ایرکر بدون اسـت ا ه اع مـوا  شـیمیایی     لی  بر
پورآتشـی  ) شوند ها یا سایر ترکیبات آروماتیک تولید می  نیاف و

ــی ــعبانعلی فم ــداول  ، (2: 5900، و ش مضــرات محصــوالت مت
 ر سـط  بـاالتری قـرار    ، امروعی را نداشتر و اع نرـر سـالمت  

 ر کشور ما با وجو  برخور اری اع شرای  اقلیمی مراسـ   .  ارند
صـوالت  کـر جهـت تولیـد اقتصـا ی مح    ، و نیروی کار فـراوان 

 ر عمیرر تولید انبوه و توسعر ، رسرد ارگانیک  روری بر نرر می

                                                      
1. Shi-Ming & Sauerborn (2006) 

2. Pugliese (2001) 

  ر. محصوالت ارگانیک اقـدامی جـدی  ـورت نگرفتـر اسـت     
استان ایالم نی  بـا وجـو  برخـور اری اع شـرای  آب و هـوایی      
مراس  و نیروی کار کافی و تحصی  کـر ه و آگـاه بـر مسـا       

دام اساسی  ر این اق، و وجو  ارا ی قاب  کشت، سالمت ارایی
برابراین تحقیـح ضا ـر  ر پـی آن    . عمیرر  ورت نگرفتر است

هـایی کـر بـر سـر راه توسـعر       است تـا  ـمن بررسـی چـالش    
بر رف  موانـ  موجـو  و   ، کشاورعی ارگانیک  ر استان قرار  ار 

هموار شدن عمیرر برای توسعر کشـاورعی ارگانیـک  ر اسـتان    
بـر سـمت تولیـد و    کمک کر ه و  ر ضرکت کشـاورعی کشـور   
 . توسعر محصوالت ارایی سالم سهیم گر  

ارعیـابی جایگـاه   "ر وی و همکاران  ر پ وهشی با عرـوان 
مطالعـر  ) توسعر کشاورعی ارگانیک  ر مراطح روسـتایی ایـران  

تولیدکرردگان محصوالت ارگانیـک گـواهی شـده و  ر    : مور ی
 عوامـ  باع ارنـده کشـت    تـرین  مهـم ، نشان  ا نـد ، (ضال گرار

نبـو  تشـکیالت و   ، ارگانیک اع  یدگاه کشاورعان مـور  مطالعـر  
 ر  ـمن بسـیاری اع   . نها های مربوط بر تولیدکررـدگان اسـت  

آنان اع نبو  باعار و شرای  فسا پریری محصوالت عر ـر شـده   
همچرین نتایج نشـان  ا  کـر بـر اسـا      . بر باعار شاکی بو ند

 ر ، ر ایـران سیر تحـول کشـت ارگانیـک     ، گویان نررات پاسخ
 مرضلر میانی قرار  ار  اما مراض  گرار بر خوبی اجرا نشده است

 . (29: 5932، ر وی و همکاران)
موانــ  تولیــد " یعقــوبی و جــوا ی  ر پ وهشــی بــا عرــوان

بـر   "محصوالت ارگانیک اع  یدگاه کارشراسان جها  کشاورعی
موانـ  تولیـد محصـوالت     تـرین  مهـم این نتیجـر رسـیدند کـر    

نبو  باعارهای مشخص برای فرو  ،  ر بین کشاورعان ارگانیک
 مؤثرمحصوالت ارگانیک  ر استان و عدم اطالف رسانی و تبلیغ 

موان  تولید اع . باشد می ر عمیرر تولید و مصرف این محصوالت 
 یدگاه کارشراسان جها  کشـاورعی نیـ  بـا اسـت ا ه اع تحلیـ       

قـدان ضمایـت   ف، عاملی اکتشافی بر پرج  ستر موانـ  ترویجـی  
، موانـ   انشـی و پ وهشـی  ر جهـا  کشـاورعی     ، کافی  ولـت 

پیچیدگی و موان  ترایبی و راندمان پایین محصوالت ارگانیـک  
 ر د اع واریـانک کـ     32/69بردی شدند کر  ر مجموف  طبقر

 . (17: 5939، یعقوبی و جوا ی) متغیر وابستر را تبیین نمو ند
برنـده و   ای پـیش هـ  تحلیـ  سـاعه  "مجر ی و همکاران  ر

اع  یدگاه کارشراسان جها  ، باع ارنده پریر  کشاورعی ارگانیک
نشان  ا ند کر عوام  باع ارنده  ر قالـ   و   "کشاورعی عنجان

 ر ـد اع   36/16 ریـ ی  برنامرعام  کلی اقتصا ی ـ آموعشی و  
واریانک کـ  تغییـرات مربـوط بـر عوامـ  باع ارنـده پـریر         

، مجـر ی و همکـاران  ) نمایرـد  ن مـی کشاورعی ارگانیک را تبیی
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5939 :5) . 
بررسـی موانـ  و مشـکالت توسـعر     " عن و شـیری  ر  پاپ

نشان  ا ند کر اع  یدگاه کشـاورعان مـور     "کشاورعی ارگانیک
 شـام  موان  و مشکالت توسـعر کشـاورعی ارگانیـک    ، مطالعر

 ـعف  انـش و آگـاهی    ، مسـا   اقتصـا ی  ، مسا   عیرساختی
مسـا   ضمـایتی و موانـ     ، رـی و مـدیریتی  مسا   ف، کشاورعان

 . (559: 5935، پاپ عن و شیری) باشرد انگی شی می
بررسی نگر  کشاورعان شهرستان " قدیمی و همکاران  ر

بر این نتیجر رسیدند کـر   "فریدن نسبت بر کشاورعی ارگانیک
نگرشـی مببـت نسـبت بـر کشـاورعی      ، کشاورعان مور  مطالعر

کشـاورعان نسـبت بـر کشـاورعی      ارگانیک  ارند و بین نگـر  
هـای ترویجـی    شرکت  ر کـال  ، اع نرر تحصیالت، ارگانیک

اخـتالف معرـا اری   ، مرتب  با کشاورعی ارگانیک و شیوه کشت
همچرین متغیرهای آشرایی با کشاورعی ارگانیـک و  . وجو   ار 

هـای   شـرکت  ر کـال   ، پیامدهای مر ـی کشـاورعی متـداول   
تحصـیالت و  ، شاورعی ارگانیـک ـ ترویجی مرتب  با ک آموعشی
 های کشـاورعی ارگانیـک ضـدو     و فراوری ها رو گیری بر کار
 ر د اع تغییـرات واریـانک نگـر  کشـاورعان نسـبت بـر        22

، قـدیمی و همکـاران  ) نمایرـد  کشاورعی ارگانیک را تبیـین مـی  
5935 :63) . 

کارکی و همکاران  ر مطالعر مور ی م ارف چـای  ر نپـال   
اضتمـال پـریر  کشـاورعی ارگانیـک  ر بـین      نشان  ا ند کر 

بیشتر است و همچرین تج یر ، کشاورعان متمول و ب رگ مالک
، ها نشان  ا  کر آگاهی اع اثرات عیست محیطـی  و تحلی  عام 

سو  اقتصا ی قاب  مشاهده و آگاهی ، انداع روشن باعاریابی چشم
ــ      ــر عوام ــک اع جمل ــوالت ارگانی ــد محص ــؤثراع فوای ــر  م ب

کشاورعان جهت پریر  کشاورعی ارگانیک بـو ه  یری گ تصمیم
 . (559: 2155، 5کارکی و همکاران) است

بررسی و عیت کشاورعی ارگانیـک  "اویول   و همکاران  ر
کـر بـرای ضرکـت بـر سـمت       نشـان  ا نـد   " ر چین و برعی 

جهت اخر  دور گواهی ، کشاورعان کوچک، کشاورعی ارگانیک
 ی  ولتـی  ارنـد  ها ساعمانضمایت نیاع شدید بر ، و باعاریابی آن

، برگرفتــر اع یعقــوبی و جــوا ی، 2151، 2اویــول   و همکــاران)
5939: 65) . 

هـای ارگانیـک بـر     اع مشکالت موجو   ر سیستم،  میورک
، های باعاریابی محصوالت ارگانیک نار ایتی اع عملکر  شرکت

هــای تولیدکررــدگان ایــن محصــوالت و  عــدم وجــو  اتحا یــر

                                                      
1. Karki et al. (2011) 

2. Oelofse et al. (2010) 

ی علمـی  ر تولیـد   هـا  رو ی سرتی بر جای ها رو ضاکمیت 
برگرفتر اع ، 2151، 9 میورک) این محصوالت اشاره نمو ه است

 . (5939:61، یعقوبی و جوا ی
های کشاورعی ارگانیـک   چالش ترین مهم، استول  و لمپکین

اهــداف مصــرف کررــده و  تــأمینرا  شــواری ض ــا تعــا ل  ر 
ارگانیـک بیـان    ساعمانی و خصو ـی  ر بخـش تولیـد   ذیر عان 
 . (297: 2113، 2استول  و لمپکین) کر ند

 : اهداف اختصا ی تحقیح عبارترد اع، برابر آنچر گ تر شد
 نگر  و می ان آگاهی کارشراسان جها  کشـاورعی اع  بررسی-

 .  ر استان و عیت کشاورعی ارگانیک

هـا و مشـکالت فراگیرنشـدن کشـاورعی      بردی چالش اولویت -
 . ایالم ارگانیک  ر استان

 

 ها روشمواد و  -2
ـ پیمایشی بو ه و هدف اع انجـام   تحقیح ضا ر اع نوف تو ی ی

توسـعر کشـاورعی ارگانیـک اع  یـدگاه     هـای   آن بررسی چالش
جامعر آمـاری  . باشد میکارشراسان جها  کشاورعی استان ایالم 

تحقیح شام  کارشراسان ساعمان جها  کشاورعی استان ایـالم  
مورگان و جدول ضجم نمونر با است ا ه اع . ر بو ن  262بر تعدا  
ای  ی نی  بر رو  طبقرگیر نمونر. ن ر برآور  گر ید 511تاکمن 

طبقـات متشـک  اع   . تصا فی بـا انتسـاب متراسـ  انجـام شـد     
های استان بو  کـر بـا    کارشراسان جها  کشاورعی  ر شهرستان

توجر بر بر نسبت جمعیـت کارشراسـان هـر شهرسـتان اع کـ       
هـر شهرسـتانی کـر تعـدا  کارشراسـان آن      ، ارشراسان استانک

بر همان نسبت تعـدا  بیشـتری اع آنهـا بـر  ـورت      ، بیشتر بو 
، هـا   ا ه آوری جم اب ار . تصا فی  ر نمونر آماری گرجانده شدند

ای محقح ساختر بو  کر روایی هـاهری و محتـوایی    پرسشرامر
ا است ا ه اع  ـری   و پایایی آن ب تأییدآن توس  اساتید مربوطر 

 ــرای  آل ــای . تعیــین گر یــد( 01/1-35/1) آل ــای کرونبــا 
آمده نشان  هرده قابلیت اعتمـا  بـاالی ابـ ار تحقیـح       ست بر
 ای ی فر ی و ضرفـر ها وی گیمتغیرهای تحقیح شام  . باشد می
هـای   و چالش( سط  تحصیالت، تأه و عیت ، جرسیت، سن)

 -5: یـر  ر طیـف لیکـرت   گو 95 ر قالـ   ) کشاورعی ارگانیک
 کـامالً  -1 موافـح  -2 بدون نرـر  -9 مخالف -2مخالف  کامالً
هـا نیـ  بـا اسـت ا ه اع      تج یـر و تحلیـ   ا ه  . باشرد می (موافح
، فراوانـی ) بخش آمار تو ی ی  ر  و 21نسخر SSSS اف ار نرم

انحــراف معیــار و  ــری  ، میــانگین،  ر ــد تجمعــی،  ر ــد
                                                      
3. Demiyurek (2010) 

4. Stolze & Lampkin (2009) 
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هـا   جهت تعیین تعدا  عام . جام شدو تحلی  عاملی ان( تغییرات
 . اع معیار مقدار وی ه است ا ه شد، نی 

ی نسبت، شو  میای کر برای هر عام  نشان  ا ه  مقدار وی ه
 ر واق  . کرد میغیرهاست کر آن عام  تبیین تاع واریانک ک  م

مقدار وی ه عبارت است اع سهم نسبی هر عام  اع ک  واریانک 
یعری هرچر مقـدار ویـ ه بـرای یـک     . تمامی متغیرهای تحقیح

 سـهم آن عامـ   ر تبیـین واریـانک کـ      ، باشـد  تر عام  بیش
، تـر باشـد   تراست و هرچر مقدار وی ه برای یک عام  کـم  بیش

همچرین بر . تر آن عام  اع واریانک ک   ار   اللت بر سهم کم
اع چرخش عـاملی  ، تر ها بر  ورت روشن مررورجداساعی عام 

تـرین   عـالی ، رو  واریمـاکک . کک است ا ه شدبر رو  واریما
ایـن    ر. رو  برای رسیدن بر یک ساختار سا ه متعامـد اسـت  

 توان می بر قدری ناچی  است کر ها همبستگی بین عام ، رو 
، همچرین رو  واریماکک  ر هر عامـ  . کر   رف نرراع آنها 

،  هـد  مـی را اف ایش و بارهای کوچک را کاهش  بارهای ب رگ
عام  ترها چرد متغیر محدو  با بارهای بـ رگ   ی کر هربر طور

خواهد (   ر یا) متغیرهای عیا ی با بارهای کوچک، و  ر مقاب 
 .  اشت

 

 ها یافته -3

ای  ی فیییدی و فیفییه هییا ويژگییيتوصیی    -3-1

 گويان پاسخ
سـال   13تـا   26نمونر آماری تحقیح ضا ـر متشـک  اع افـرا     

سال قـرار   11تا  25ه سری  ر د آنها  ر ر  99/25کر  باشد می
مر  بـو ه و  ، گویان  ر د اع پاسخ 99/09 اع نرر جرسیت.  ارند

اع نرـر سـط    . باشـرد  می تأه  ر د آنها م 67/31 ر مجموف 
 ر ـد افـرا   ر مقطـ  کارشراسـی بـو ه و       99/61تحصیالت 
جـدول  ) سال اسـت  51 ر د آنها باالی  67/60 سابقر فعالیت

5) . 
ای  ی فیدی و فیفهها ويژگيواني توزيع فیا. 1جدول 

 نمونه آماری تحق ق
 ر د 
 تجمعی

 متغیر گروه فراوانی  ر د

 سال 91-26 15 10 10
 

 

 سن
 

 سال 21-95 33 22 32

 25سال -11 62 33 .41 33 .73

 سال و بیشتر 15 40 67 .26 100

 عن 25 67 .16 -
 جرسیت

 مر  125 33 .83 -

 مجر  14 33 .9 -
و عیت 

 تأه م 136 67 .90 - ه تأ

 کار انی و پایین تر 3 2 2

سط  
 تحصیالت

 کارشراسی 98 33 .65 33 .67

100 32. 67 49 
کارشراسی ارشد و 

 باالتر

سابقر  سال 51کمتر اع  47 33 .31 31 .33
 سال 51باالی  103 67 .68 100 فعالیت

 ی تحقیحها یافتر: مأخذ

 ارگان کهای توسعه کشاورزی  چالش -3-2
عر کشـاورعی  های توسـ  های مربوط بر چالش بردی گویر  ر رتبر

عـدم ارا ـر   " انجـام گرفـت  ، ارگانیک کر بـر اسـا  میـانگین   
بـا   "تسهیالت مراس  بر تولیدکررـدگان محصـوالت ارگانیـک   

عــدم وجــو  "  ر بــاالترین ســط  اهمیــت و( 10/2) میــانگین
ی کشـت  همکاری العم اع جان  کارشراسان بـا کشـاورعان بـرا   

تـرین سـط     پایین  ر( 09/5) با میانگین "محصوالت ارگانیک
 . (2جدول ) های مربوطر قرار گرفترد اهمیت نسبت بر سایر گویر

های  های میبوط به چالش بندی گويه رتبه. 2جدول 

 توسعه کشاورزی ارگان ک

 گویر
میانگین 

 رتبر *ای رتبر

ــدگان   ــر تولیدکرر عــدم ارا ــر تســهیالت مراســ  ب
 الت ارگانیکمحصو

4. 58 1 

هـای جمعـی  ر    رسانی اع طریـح رسـانر   اطالف عدم
 صرف محصوالت ارگانیکمارتباط با 

4. 50 2 

تمایــ  عوامــ  بــاعار بــر خریــد محصــوالت   عــدم
 ارگانیک

4. 47 3 

و فوایـد   هـا  وی گـی کررـدگان اع   عدم آگاهی مصرف
 محصوالت ارگانیک

4. 44 4 

 5 41 .4 ارگانیکهای باالی تولید محصوالت  ه یرر

عدم آشرایی کشاورعان اع فرـون تولیـد محصـوالت    
 ارگانیک

4. 40 6 

ارگانیـک   تأییـد عدم وجو  نها  و سـاعمانی جهـت   
 بو ن محصوالت

4. 38 7 

هـای جمعـی  ر    عدم اطالف رسانی اع طریح رسـانر 
 ارتباط با تولید محصوالت ارگانیک

4. 35 8 

یـک و ایـر   ت اوت بسیار  ر قیمت محصـوالت ارگان 
 ارگانیک

4. 33 9 

هـا   تقا ای کم اع طرف باعار و فروشردگان و واسطر
 بر  لی  قیمت باال

4. 30 10 

عدم وجو  عالقر کشاورعان بـر کشـت محصـوالت    
 ارگانیک

4. 21 11 
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تقا ای کـم مصـرف کررـدگان بـرای محصـوالت      
 ارگانیک بر  لی  قیمت باالی آنها

4. 16 12 

ـ     ا کشـت محصـوالت   عدم تراسـ  خـاک م رعـر ب
 ارگانیک

4. 12 13 

عدم وجو  استاندار های مشخص برای محصـوالت  
 ارگانیک

4. 08 14 

های آموعشی تهیر شده  ر ارتبـاط بـا    کم بو ن فیلم
 تولید محصوالت ارگانیک

4. 06 15 

 16 94 .3 عدم بخشش معوقر تسهیالت  ولتی

 16 94 .3 ی  ر کشت ارگانیکگرار سرمایرریسک باالی 

عدم ضمایت  ولت اع تولیدکررـدگان خسـارت  یـده    
 محصوالت ارگانیک

3. 94 16 

عدم وجو  سرمایر کـافی کشـاورعان بـرای کشـت     
 محصوالت ارگانیک

3. 88 17 

ــاع هی اقتصــا ی کشــت ارگانیــک اع نرــر   عــدم ب
 کشاورعان

2. 84 18 

عدم پر اخت یارانر اع طرف  ولت بر تولیدکررـدگان  
 یارگانیک محصوالت

3. 68 19 

های مور  نیاع برای کشـت    سترسی  شوار بر نها ه
 محصوالت ارگانیک

3. 61 20 

ــداری    ــرای نگه ــ  ب ــای مراس ــو  انباره ــدم وج ع
 ارگانیک محصوالت

2. 50 21 

ــو ن  وره ــد   کــم ب ــا تولی ــرتب  ب هــای آموعشــی م
 محصوالت ارگانیک

2. 36 22 

عدم آشرایی کارشراسان اع فرون تولیـد محصـوالت   
 ارگانیک

2. 36 22 

 ریسک باالی بدی آب و هوا  ر تولیـد محصـوالت  
 ارگانیک

2. 30 23 

 23 30 .2 عدم پایداری کشاورعی ارگانیک اع نرر کشاورعان

 24 24 .3 ارگانیک محصوالت بیمر عدم

عــدم وجــو  وســای  ضمــ  و نقــ  مراســ  بــرای 
 محصوالت ارگانیک

2. 17 25 

 تعدم وجـو  بـاعار ویـ ه بـرای فـرو  محصـوال      
 ارگانیک

2. 09 26 

عدم وجو  همکـاری العم اع جانـ  کارشراسـان بـا     
 کشاورعان برای کشت محصوالت ارگانیک

1. 83 27 

 ی تحقیحها یافتر: مأخذ

 

های توسیعه کشیاورزی    تحل ل عاملي چالش -3-3

ارگان ییک از ديییدگاه کارشناسییان جوادکشییاورزی  

 استان ايالم

 آماره و (025/1) مدهآ  ست بر با توجر بر : میفله اول
، ی یـک  ر ـد   ار معرـی  ر سـط    96/9722 مقداربر بارتلت 

ــرای   ــاملی ب ــ  ع ــامتغیرتحلی ــت ه ــده جه ــی ی وار  ش بررس
 مراسـ  اسـتان ایـالم    های توسعر کشاورعی ارگانیک  ر چالش

بـا توجــر بــر  و بــدین مررــور . (9جـدول  ) تشـخیص  ا ه شــد 
 کـامالً ) تچـالش  ر مقیـا  لیکـر    95پیشین تعـدا    مطالعات
استخراج و  ر  (موافح کامالً، موافح، بدون نرر، خالفم، مخالف

استان ایالم قرار  ا ه شـد تـا    اختیار کارشراسان جها  کشاورعی
و می ان اهمیت آنها بیـان   ها چالش یدگاه خو  را نسبت بر این 

 . کررد
 آمده و آماره بارتلت دست به KMOمقاديی . 3جدول 

KMO Bartlet Test Sig 

0. 841 3744. 36 0. 000 

 ی تحقیحها یافتر: مأخذ
 5عام  با مقا یر وی ه باالتر اع  1 ر این تحقیح  :میفله دوم

 ر ـد اع واریـانک کـ      10/71 استخراج شدند کر  ر مجمـوف 
مانده مربوط بر عواملی بـو  کـر    ها را تبیین کر ند و باقی عام 

آنها کمتـر اع یـک     ر این تحلی  شراسایی نشده یا مقا یر وی ه
عامـ  اول بـا   ، آمـده   ست بربا توجر بر مقدار وی ه . بو ه است
بیشترین سهم و عام  پرجم با مقـدار ویـ ه    695/2 مقدار وی ه

جـدول  ) سهم اع تبیین واریانک ک  را  اشـترد ترین  کم 916/5
2) . 

درصد ، عوامل استخیاج شده با مقدار ويژه. 4جدول 

 يواريانس و واريانس تجمع

 مقدار وی ه نام عام  ر یف

 ر د 
واریانک 
 مقدار وی ه

 ر د 
واریانک 
 تجمعی

عام  
 اول

های آموعشی  چالش
 ترویجی -

2. 631 21. 62 21. 62 

عام  
  وم

های  چالش
 اقتصا ی

1. 92 16. 00 37. 2 

عام  
 سوم

 21 .52 59 .14 75 .1 های مدیریتی چالش

عام  
 چهارم

های فرهرگی  چالش
 ختیروانشرا -

1. 44 11. 99 64. 20 

عام  
 پرجم

 08 .75 88 .10 306 .1 های ضمایتی چالش

 ی تحقیحها یافتر: مأخذ

های مربوط بر هر عامـ  و   پک اع بررسی گویر :میفله سوم

 :عوامــ  بــر ایــن ترتیــ  نامگــراری شــدند، بــار عــاملی آنهــا
ــالش ــای آموعشــی  چ ــالش، ترویجــی –ه ــای اقتصــا ی چ ، ه
روانشـراختی و   –هـای فرهرگـی    چـالش ، های مـدیریتی  چالش
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 . (1جدول ) های ضمایتی چالش
و بار عاملي  ی میبوط به هیيک از عواملها گويه. 5جدول 

 همیبوط
 بار عاملی های هر عام  گویر عام 

 
 
های  چالش

 –آموعشی 
 ترویجی

عدم آشـرایی کشـاورعان اع فرـون تولیـد     
 محصوالت ارگانیک

 ها ی گیوعدم آگاهی مصرف کرردگان اع 
 و فواید محصوالت ارگانیک

هـای آموعشـی مـرتب  بـا      کم بو ن  وره
 تولید محصوالت ارگانیک

هـای   عدم اطالف رسانی اع طریـح رسـانر  
جمعی  ر ارتباط بـا مصـرف محصـوالت    

 ارگانیک

 

0. 842 

0. 836 
0. 765 
0. 685 

 
های  چالش

 اقتصا ی
 

عدم باع هی اقتصا ی کشت ارگانیـک اع  
 نرر کشاورعان
ی  ر کشـت  گـرار  سـرمایر ریسک باالی 

 ارگانیک

0. 863 
0. 779 

 
های  چالش

 مدیریتی
 

عدم وجو  باعار وی ه بـرای فـرو  ایـن    
 نوف محصوالت

0. 853 

عدم وجو  استاندار های مشـخص بـرای   
 این محصوالت

0. 843 

 
های  چالش

 –فرهرگی 
 روانشراختی

 

عدم وجو  عالقر کشاورعان بر ایـن نـوف   
 کشت

0. 747 

ــد     ــر خری ــاعار ب ــ  ب ــ  عوام ــدم تمای ع
 محصوالت ارگانیک

0. 699 

 
های  چالش

 ضمایتی

عدم پر اخت یارانـر اع طـرف  ولـت بـر     
 تولیدکرردگان محصوالت ارگانیک

0. 883 

عـــدم ارا ـــر تســـهیالت مراســـ  بـــر 
 تولیدکرردگان محصوالت ارگانیک

0. 774 

 ی تحقیحها یافتر :مأخذ
 گیری  بحث و نتیجه -4
 :ج تحلی  عاملی نشان  ا  کرنتای
را  کـ    ر د اع واریانک 62/25، گویر 2  ر قال عام  اول  -

بر  لی   اشتن مقدار وی ه باالتری نسـبت بـر    کر، نمو هتبیین 
  ر رتبر اول قرار گرفتر است و نسبت بـر ( 695/2) سایر عوام 

هایی کـر   گویر. ستا تری برخور اراالاع اهمیت ب ها چالش یگر 
آموعشـی ـ    هرـده مشـکالت    نشـان اند  قرار گرفترین عام   ر ا

، بر همین  لی . درباش می  ر توسعر کشاورعی ارگانیک ترویجی
. شراختر شدترویجی  –های آموعشی  چالشعام  اول با عروان 

هـای کشـاورعی    عدم آشرایی کشاورعان با فرون تولید و م یـت 
یـن نـوف   کمتـر بـر سـمت ا   ، ارگانیک موج  شده تا کشاورعان

بـر  لیـ  عـدم    ، کشاورعی روی آورند یا  ر  ـورت انجـام آن  
مراسـبی اع   بر اری و بـاع ه  نتوانرد بهره، آموع  کافی و مراس 

اع . اع کشت این نوف محصوالت  اشتر باشرد، کی ی و کمّینرر 
 کررـدگان بـا م ایـای ایـن     طرف  یگر عـدم آشـرایی مصـرف   

آنچران کـر بایـد و   ، موج  شده تا استقبالی  رخور، محصوالت
اع محصوالت ارگانیک بر عم  نیامده و همـین امـر هـم     شاید

کافی برای ا امر فعالیـت  ر    موج  شده تا کشاورعان نی  انگی ه
 ر نتیجر رابت چرـدانی بـرای تولیـد    . نداشتر باشرد، این عمیرر

با نتـایج  نتیجر ضا ر . محصوالت ارگانیک اع خو  نشان ندهرد
ــات ــوبی و تحقیق ــوا ی یعق ــر ی و، (5939) ج ــاران مج  همک

( 5935) قدیمی و همکـاران ، (5935) عن و شیری پاپ، (5939)
 ر ایـن راسـتا   . باشـد  مـی سـو   هم( 2155) و کارکی و همکاران

رسانی  ر عمیرر فرون تولید برای  جهت اطالف، گر   پیشرها  می
تولیدکرردگان و م ایـای مصـرف ایـن نـوف محصـوالت بـرای       

هـای جمعـی کمـک گرفتـر شـو  و       اع رسانر ،مصرف کرردگان
های آموعشی ـ ترویجی بیشتری  ر عمیرر کشت و تولید   کال 

 . ا ولی این نوف محصوالت برای کشاورعان ارا ر گر  
را  کـ    ر ـد اع واریـانک   56، گویـر  2 ر قالـ     وم عام  -

پک اع عام  ، بر  لی   اشتن مقدار وی ه باالتر کر، نمو هتبیین 
هایی کر  ر این عام   گویر. قرار گرفت  وم ر رتبر ( 32/5) اول

اقتصـا ی  ر توسـعر   نشـان  هرـده مشـکالت    انـد   قرار گرفتـر 
بـا    ومعامـ   ، بـر همـین  لیـ    . درباش می کشاورعی ارگانیک

ریســک بــاالی . شــراختر شــدهــای اقتصــا ی  چــالش عرــوان
ی  ر کشاورعی ارگانیک بـر  لیـ  عـدم تجربـر و     گرار سرمایر
کافی کشاورعان با این نوف کشاورعی موج  شده اسـت   آگاهی
ی آنچرـانی  ر عمیرـر تولیـد محصـوالت ارگانیـک      گرار سرمایر

 ورت نگیر  و  ر نتیجر اع نرر اقتصا ی باع هی مراسـبی نیـ    
نداشتر باشد و همین امر موج  شـده تـا توسـعر و تولیـد ایـن      

 یقـات تحق با نتایج نتیجر این. محصوالت با مشک  مواجر شو 
و کارکی ( 5935) عن و شیری پاپ، (5939) مجر ی و همکاران

 شو  می ر این راستا پیشرها  . مطابقت  ار ( 2155) و همکاران
ی  ر بخش تولیـد  گرار سرمایرتا تسهیالت بانکی مراس  جهت 

محصوالت ارگانیک  ر اختیار تولیدکررـدگان ایـن بخـش قـرار     
 .  ا ه شو 

را  کـ    ر د اع واریانک13/52، رگوی 2سوم  ر قال   عام  -
قـرار گرفتـر    سـوم   ر رتبر( 71/5) مقدار وی هو با ، نمو هتبیین 
مشـکالت   قرار  ارند گویـای هایی کر  ر این عام   گویر. است

، بر همین  لی . درباش می مدیریتی  ر توسعر کشاورعی ارگانیک
عدم وجو  بـاعاری  . ددنشراختر شهای مدیریتی  چالشبا عروان 
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ــا   و ــرو  محصــوالت ارگانیــک موجــ  شــده ت ــرای ف ــ ه ب ی
تولیدکررــدگان نتوانرــد محصــوالت تولیــدی خــو  را  ر عمــان  
مراس  و با قیمت مدنرر بر فرو  رسانده و نبو  استاندار های 

، کررـده  گر   تا مصرف مشخص برای محصوالت نی  موج  می
ـ   ت نتواند بین محصوالت ارا ر شده  ر باعار ت اوتی اع نرـر کی ی
. قا   شو  و بـا اطمیرـان بیشـتری اقـدام بـر خریـداری نمایـد       
برابراین ممکن است اع محصـوالتی کـر  ارای کی یـت بـاالتر     

استقبال چردانی  ورت نگیر  و تولیدکررده نی  موفح بر ، هسترد
بـر اسـا  قیمـت مـور  نرـر      ، فرو  محصوالت تولیدی خو 

تولیدکررده  نشده و متضرر گر   و همین امر نی  بر کاهش می 
ی ها یافتربا یافتر  این. برای تولید محصوالت ارگانیک بیانجامد

و ( 5935) عن و شـــیری پـــاپ، (5932) ر ـــوی و همکـــاران
 شـو   مـی برـابراین پیشـرها    . باشـد  میسو  هم( 2151)  میورک
جهـت  ، های مخصـو  فـرو  محصـوالت ارگانیـک     باعارچر

ــ   ــا ب ــاندن آنه ــن محصــوالت و شراس ــرو  ای ــر ف ر کمــک ب
 . اسیک گر  أکرردگان ت مصرف

را  ک   ر د اع واریانک 33/55، گویر 2بعدی  ر قال   عام -
قرار گرفتـر   چهارم  ر رتبر( 22/5) مقدار وی هو با ، نمو هتبیین 
مشـکالت   گویـای ، باشرد می هایی کر  ر این عام  گویر. است

. درباش می روانشراختی  ر توسعر کشاورعی ارگانیک –فرهرگی 
روانشـراختی   –هـای فرهرگـی    چالشبا عروان ، همین  لی بر 

محصوالت ارگانیک اع سالمت و م ایای باالتری . ددنشراختر ش
اع طرفی بر  لی  ، نسبت بر محصوالت ایر ارگانیک برخور ارند

ــوالت   ــن محص ــاالی ای ــیت ب ــات و  ، ضساس ــده عضم تولیدکرر
این بـر  برـابر  شو  میهای بیشتری برای تولید آنها متقب   ه یرر

آنهـا را بـا   ، های تولید و قیمت تمام شـده   لی  باال بو ن ه یرر
اما همین امر موج  شده  کرد میقیمت باالتری بر باعار عر ر 

، تا عوام  باعار بدون  ر نرر گـرفتن م ایـای ایـن محصـوالت    
 ر نتیجـر  . تمای  کمتری اع خو  نشـان  هرـد  ، جهت خرید آنها

خو  و جلـوگیری اع فسـا     تولیدکررده جهت فرو  محصوالت
هـای   ناچار بر کاهش قیمت فرو  شده اما بر  لی  ه یرر، آنها

گر   و چر بسا جهت جلوگیری اع تکرار  متضرر می، باالی تولید
تمـایلی بـر تولیـد    ، عیان اضتمالی ناشی اع تولید این محصوالت
نتیجـر  بـا  یافتـر   ایـن . محصوالت ارگانیک اع خو  نشان ندهـد 

 . مطابقت  ار ( 5935) ن و شیریع تحقیح پاپ
 ر د اع واریانک ک  را  00/51، گویر 2و عام  آخر  ر قال   -

مقـدار ویـ ه را  ر میـان    تـرین   کمتبیین نمو ه و بر  لی  ایرکر 
( پـرجم )  ر رتبـر آخـر  ، (916/5) باشد میهای تحقیح  ارا  عام 

های این عام  ضاکی اع وجو  مشـکالت   گویر. قرار گرفتر است
های ضمایتی نام گرفترد  برابراین بر عروان چالش، مایتی استض
عـدم پر اخـت یارانـر اع طـرف  ولـت بـر       ،  ر این تحقیـح  کر

تولیدکررــدگان محصــوالت ارگانیــک و عــدم ارا ــر تســهیالت 
این . گر   مراس  بر تولیدکرردگان این محصوالت را شام  می

 عقوبی و جوا یی، (2151) ی اویول   و همکارانها یافتریافتر با 
 ر این رابطر . باشد میسو  هم( 5935) عن وشیری و پاپ( 5939)

، گر    ولت با ارا ر خدماتی چون تخصـیص یارانـر   پیشرها  می
ایجــا  و توســعر ، اعتبــارات مراســ  ارا ــر تســهیالت و، بیمــر

ــک   ــوالت ارگانی ــو  محص ــی مخص ــای محل ــا  ، باعاره ایج
ت ارگانیـک و  ر  هایی برای ذخیره و نگهـداری محصـوال   مح 

نق  کافی و مجه  بـر سـر خانر   اختیار گراشتن وسای  ضم  و 
اع آنها ضمایت نمـو ه  ، بر تولیدکرردگان محصوالت ارگانیک... و

و انگی ه و نگر  آنها را نسبت بر تولید این محصوالت بهبـو   
 . بخشد
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