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نوع مقاله: پژوهشی

استان مازندرانکارانشالیموانع گذار به کشاورزي ارگانیک در بین 

3حسینیالهجمال فرجسید و 2باديآ، مریم امیدي نجف*1پورعلی اسداله

)27/11/98؛ پذیرش: 28/07/98(دریافت: 
چکیده

کیفی و از روش مطالعه اران استان مازندران بود. این تحقیقکتحلیل موانع گذار به کشاورزي ارگانیک در بین شالی،هدف این پژوهش
کارانی بودند که گواهی تولید محصول سالم را از مؤسسه استاندارد جامعه آماري تحقیق شامل کلیه شالیشده است. موردي استفاده

کاران ارگانیک نفر از شالی15بر این اساس، با .شده استاز روش هدفمند استفادهگیري . براي نمونهنموده بودنداستان مازندران دریافت 
پاسخ (پروتکل) بود-آوري اطالعات، پرسشنامه بازاستفاده براي جمعبه عمل آمد. ابزار اصلی موردعنوان نمونه، مصاحبه استان مازندران به

انجام شد. نتایج دگذاري و توسعه طبقاتها با روش شمارش، کتحلیل دادهواز مصاحبه عمیق و مشاهده مستقیم استفاده شد. تجزیهو 
ها مواجه ها و هزینهدسته موانع کلی، شامل چالشکاران براي گذار به کشاورزي ارگانیک و یا ماندن در آن با دومبین آن بود که شالی

هاي گذار به ترین چالشمهمعنوانتولیدي و آینده هراسی را بههاي دولتی،حمایتعدمنداشتن دانش و آگاهی،هستند. پاسخگویان،
ترین موانع عنوان مهمها از بعد صرف انرژي و زمان، بههاي مالی و هزینهها به هزینهکشاورزي ارگانیک بیان نمودند و در خصوص هزینه

گذار و یا باقی ماندن در کشاورزي ارگانیک اشاره نمودند.

کاران، مازندران.لیکشاورزي ارگانیک، مطالعه موردي، شاهاي کلیدي: واژه

ج کشاورزي، ساري ایران.استادیار آموزشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و تروی١
می، تهـران  استادیار، گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده علوم کشاورزي و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسـال 2

ایران.
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مقدمه
هايدههاست. در طول شدهمواجهجديهايمحدودیتبابشريجامعهنیازموردغذايتأمینجهان،جمعیتروزافزونافزایشبا

اده از بر روي افزایش تولید همراه با تخصصی شدن کاال و افزایش مداوم سطح استفگذشته تمرکز تحقیقات و توسعه کشاورزي عمدتاً
همگامی با این مدل توسعه مجبور دلیلبهزیستمحیطافزایش یافت، کشاورزان و طورکلیبهمیزان تولیدات اگرچهزمین بوده است. 

,Partapزیادي شدند (هايهزینهبه پرداخت  ییسوازاماگردید خرسنديموجبسویکازدر واحد سطحعملکردافزایش).2010
محصوالت و سالمت غذایی، موجبکیفیتبرهاآنمنفیعوارضوسموکودمصنوعی شیمیایی مانندهايدهنهاازاستفادهدیگر،

منجر به تنهانهمصنوعی شیمیایی، هاينهادهاز رویهبیاست. عملیات کشاورزي مدرن همراه با استفاده شدهايگستردههاينگرانی
زیرزمینی و بر هايآباز قبیل آلودگی محیطیزیستزي و غذایی و تبعات محصوالت کشاورکنندگانمصرفخطر افتادن سالمت 

کشاورزي در ایران به ).2003، و همکارانهورناياست (قرارگرفتهجدي موردتردیدروزروزبههم زدن توازن زیستی گردید، بلکه 
مین امنیت غذاي جمعیت روبه أ. تگرددمییک بخش بسیار مهم در توسعه اقتصادي محسوب عنوانبهدلیل شرایط جغرافیایی، 

براي افزایش کهنحويبه،افزایش کشور یکی از تقاضاي مهمی است که منجر به فشار بر منابع پایه در بخش کشاورزي شده است
در ایی و سموم شیمیاستفاده از کودها میانگین . شودمیتولید ساالنه، مقدار زیادي از سموم و کودهاي مصنوعی شیمیایی استفاده 

,FAOلیتر در هکتار است (4/0کیلوگرم و 61حدود به ترتیب ایران  میلیون هکتار از اراضی زیر 12) و در سطحی حدود 2013
پذیرد. بر اساس آخرین آمارهاي رسمی میزان استفاده از کودها و سموم شیمیایی در ایران کشت کشور مبارزه شیمیایی صورت می

ممتازي در هايویژگیو هامزیتلیتر است. از سوي دیگر مازندران داراي کیلوگرم/1800628تن و 1665588به ترتیب برابر با 
. استان مازندران پذیردمیافزایش تولید انجام باهدفبه شیوه سنتی و متداول و عمدتاًتولیدات کشاورزي است. تولیدات کشاورزي 

101264در مازندران به ترتیب حدود 1396ا و سموم شیمیایی در سال میزان مصرف کودهودرصد آفات کل کشور است66داراي 
وزارت کاهش چشمگیري داشته است ولی همچنان باال است (60لیتر بوده است که در مقایسه با دهه کیلوگرم/143631تن و 

تم و همگام با کشورهاي این سیسکارگیريبهدر طول دو دهه گذشته، در پاسخ به نتایج حاصله از ). 1396، جهاد کشاورزي
محیطی سالم و ظرفیت ازنظر، در چندین کشور آسیایی، بسیاري از کشاورزان، عملیاتی را جهت انتقال به کشاورزي که یافتهتوسعه

,Partapی از این عملیات پایدار است (یداشته باشد، انتخاب نمودند. کشاورزي ارگانیک جزمدتدرازپایداري را در  ي کشاورز). 2010
بیولوژیکی خاك و هايفعالیتاکولوژیکی و هايچرخهبهبود و تقویت سالمت اکوسیستم، هدفبایک نظام مدیریت تولید ارگانیک، 

گرددمیبراي استفاده از منابع طبیعی محلی ارائه ايآگاهانهخارجی است. در این نظام تالش هاينهادهمبتنی بر استفاده حداقل از 
)FAO, است. تقاضا دادهغذاییمحصوالتکیفیتبهخاصیاهمیتپویا،زندگییکبهنیلمنظوربهسالمغذايبهابی). دستی2013

نیز وسعهتحالدردر آمریکاي شمالی، اروپا و سایر کشورهاي صنعتی بلکه در بسیاري از کشورهاي تنهانهبراي محصوالت ارگانیک 
شامل مباحث محیطی، بهداشتی و بهبود کیفیت و طعم گردندمیمصرف غذاي ارگانیک که باعث ايعمدهاست. عوامل یافتهافزایش

,Heبهتر است ( ,Issa & Hamm(هامعیسی و نتایج مطالعات ).2012 نشان داد که تمایل و نگرش بسیار قوي براي گذار به )2017
در بین کشاورزانی که یژهوبهداشته است. این تمایل پنج سال آینده وجوداندازچشمکشاورزي ارگانیک در بین کشاورزان سوریه در 

داراي سطح سواد و درآمد باالتري بودند، بیشتر است.
همچنان ،ارگانیک در مقایسه با سایر تولیدات غذایی و افزایش تقاضا براي محصوالت ارگانیکمحصوالترشد باالي تولید باوجود

,FAO(استتداول تولید محصوالت کشاورزي در جهان کم مهايروشسهم تولید این محصول در مقایسه با  2013; Khaledi,

هکتار است که 69845243بر اساس آخرین آمارهاي جهانی میزان اراضی تحت کشت محصوالت ارگانیک در جهان، حدود . )2007
قاره آسیا با سطحی هستند. نفر در این حوزه در جهان در حال فعالیت 2858358حدود واستجهاندرصد کل اراضی4/1شامل 
کشورهاي استرالیا، آرژانتین، چین، . درصد سطح ارگانیک در جهان را به خود اختصاص داده است9هکتار حدود 6116834معادل 

این فواید زیاد رغمعلیکشت محصوالت ارگانیک در جهان هستند.زیر اسپانیا و ایالت متحده آمریکا به ترتیب داراي بیشترین سطح 
و اقیانوسیه 8/0، آمریکاي شمالی 1/1، آمریکاي التین 9/2، اروپا 4/0، آسیایی 2/0در کشورهاي آفریقایی تنها ، ملیات کشاورزيع
Fibl(انددادهسطح کل اراضی خود را به کشاورزي ارگانیک اختصاص درصد از5/8 & Ifoam, گسترش روزافزون وجودبا).2019
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بر اساس آخرین آمارهاي جهانی میزان اراضی زراعی . استدر حال افزایش کنديبهایران این روند کشاورزي ارگانیک در جهان، در
فعالیت حوزهنفر در این 3879و حدود استدرصد کل اراضی کشور 03/0هکتار که حدود 11916تحت کشت محصوالت ارگانیک 

,willer & lernoud(نمایندمی میزان اراضی تحت کشت برنج ،مازندرانجهاد کشاورزي سازمان آخرین برآورد اساس بر). 2019
Soltani(همکارانسلطانی و ).1397،است (سازمان جهاد کشاورزي مازندرانهکتار 420حدود در مازندران (محصول سالم) et al.,

عات معتبر و اعتبارات، ، بازاریابی و دسترسی به اطالنامهگواهیصدور هايچالشوجودبادر تحقیق خود نشان دادند که )2013
,Shams & Hooshmandanهمچنین شمس و هوشمندان (بدیل به کشاورزي ارگانیک دارند. قوي را براي تهايانگیزهکشاورزان 

نتایج شهرستان خدابنده براي گذار به کشاورزي ارگانیک مثبت است.کارانگندم) در مطالعه خود نشان دادند که نگرش 2017
,Altrawneh(ترانهآلحاصل از تحقیق کیفی صورتبهوتعیین موانع کاربست کشاورزي ارگانیک در کشور اردن باهدف) که 2016

.هستنداجتماعی، مدیریتی و آموزشی - چهار دسته اقتصادي، فرهنگیگذار به کشاورزي ارگانیک شامل موانعنشان داد که انجام شد
Sharifiشریفی و همکاران  et al., شهرستان مطالعهموردر پژوهش خود تحت عنوان موانع تبدیل به کشاورزي ارگانیک؛ ) د(2010

موانع پذیرش از سوي کشاورزان شامل موانع تولیدي، محیطی، نگرشی و دانشی، زیرساختی، نهادي و ترینمهمبابل، نشان دادند که 
نگرش دهیشکلهنجارهاي اخالقی در کهده است ) نشان دا1391اقتصادي است. نتایج حاصل از تحقیق، منتی زاده و زمانی (

امیدي داشته است.محیطیزیستثیر را بر نیت زارعان براي انجام رفتارهاي أدارد و این متغیر بیشترین تتأثیرمحیطیزیست
,Omidi Najafabadi(آبادينجف ات کشاورزي که در کاربست عملیهاییچالشبه بررسی عناصر انگیزشی و در تحقیق خود )،2014

عوامل انگیزشی به ترتیب شامل تولیدي ترینمهمکهنشان داد پژوهش وي، نتایج .پردازدمی، مؤثر هستندارگانیک در ایران 
عوامل چالشی به ترتیب شامل مالی، قانونی، ترینمهم(کشاورزي)، مالی، کیفیت سالمت زندگی، جنسیت و فردي و همچنین 

براي پذیرش فناوري و رااز مدل دیویسشدهاصالحدر پژوهش خود، کاربرد مدل )، 1388و همکاران (صالحی.آموزشی و فنی بودند
پذیرش فناوري را شدهاصالحکارشناسان کشاورزي استفاده نمودند و مدل محیطیزیستيرهاایستاتمایالت رفتاري و بینیپیش

& Azamاعظم و شاهین (. ودندنگرش اعتمادي را به مدل اضافه نممؤلفهپیشنهاد دادند که  Shaheen, در مطالعه خود با ) 2019
. نمایندمیرا داشتند اشاره تأثیرکشاورزي ارگانیک در هند به پنج عامل اساسی که بیشترین بر روي پذیرشتأثیرگذارعنوان عوامل 

از ودر پذیرش کشاورزي ارگانیک دانستندلی عوامل اصعنوانبهعوامل اقتصادي، اجتماعی، بازاریابی، زراعی و سیاست دولت هاآن
را در بین تمام انواع کشاورزان در تأثیربیشترین ،)صرفه نظر از سطح سواد کشاورزان(، عوامل بازاریابی و سیاست دولت را هاآنبین 

موانع عنوانبهشی را )، سه عامل اقتصادي، شناختی و اطالعاتی و بین1390کریمی و همکاران (. داشتکشاورزي ارگانیک پذیرش
Khaledi(نتایج تحقیقات خالدي و همکاراناقتصادي در رتبه اول قرار گرفت.برد کشاورزي ارگانیک معرفی کردند که مانع پیش et

al., براي مدیریت مزرعه ارگانیک و نیازموردهايمهارتدانش و نداشتنکه مبین آن استکه در کشور کانادا انجام شد، )2007
ند. همچنین هستدلیل براي عدم استفاده از عملیات کشاورزي ارگانیک ترینمهمبازاریابی براي محصوالت ارگانیک، هايفرصتدنبو

و هابیماريعوامل اقتصادي بیشترین اثر را براي تبدیل به کشاورزي ارگانیک در بین کشاورزان متداول داشتند. کنترل آفات، 
ات مانع کاربست عملیترینمهمعنوانبهفرآیند تبدیل هايدشواريشت اقتصادي، پیچیدگی و بازگدربارهحشرات، عدم قطعیت 

,Hollidayهالیدي (کشاورزي ارگانیک شناخته شدند.  به این نتیجه رسید کهگردیدکه با روش کیفی انجام )، در پژوهش خود 2007
اصلی مسائلجهت تبدیل به کشاورزي ارگانیک هستند و عمده براي کشاورزان هايمحركمحیطی، بهداشتی و امنیتی مسائل

بازاریابی و همچنین ماهیت بازار براي محصوالت ارگانیک در طول فرایند انتقال بود.هايآژانسکشاورزان، فقدان حمایت دولت و 
زي ارگانیک: مطالعه بر توسعه کشاورمؤثرمشکالت و عوامل پژوهش خود با عنوان بررسی موانع، ) در 1397کشاورز و موسوي (

تولید محصوالت ارگانیک، يدر زمینهموردي جالیزکاران شهرستان مرودشت باال بودن هزینه تولید این محصوالت، نبود دانش کافی 
وسیلهبهتولید و مصرف محصوالت ارگانیک و عدم توانایی تولید محصوالت ارگانیک يزمینهدرمؤثرنبودن بازار مشخص و تبلیغ 

) در پژوهش خود، موانع 1395همچنین معین زاده و همکاران (ان را از موانع مهم در توسعه کشاورزي ارگانیک بیان نمودند. کشاورز
.اصلی در تولید محصوالت ارگانیک بیان کردندمانع، حمایتی و نگرشی را به ترتیب اولویت پنج محیطیزیست، مالی، رسانیاطالع

و حمایتی، آموزشی، نگرشی و یبنایزیر، اداريوعوامل مالی، قانونی ،ستفاده از تحقیق کیفی) با ا1397و همکاران (نمکیده
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همچنین لوایی کشاورزي ارگانیک در ایران دانستند. کارهايوکسباندازيراهموانععنوانبهفرهنگی، شخصی، بازار و محیط کار را 
و تصمیم ناکارآمد، فقدان نیروي انسانی گذاريسیاستساختار ،ه داده بنیان) با استفاده از روش تحقیق کیفی و نظری1395(فهمیو 

محدودکنندهکارآمد را از عوامل رسانیاطالعحمایتی، نبودن قوانین و مقررات و نبودن ساختار هايزیرساختمتخصص، ضعف 
و رسانیاطالعکشاورزي متداول، اثرات منفیباوجود.انددانستهمصرف محصوالت ارگانیک از دیدگاه متخصصان کشاورزي 

جهت حمایت از نظام تولید کشاورزي پایدار، کشاورزان عالقه هاسازماندولتی از طریق ایجاد هايحمایتاقتصادي و هايمشوق
رزي . پذیرش کشاوورزندمیعملیات کشاورزي پایدار و ارگانیک دارند و بر استفاده از کشاورزي متداول اصرار به کاربستاندکی 

و عملیات کشاورزي متداول هاارزشکه است"پیچیدهسیستمییک تغییر "ارگانیک از طریق تبدیل کشاورزي متداول به ارگانیک 
,McCarthy(اجتماعی کشاورزان دارد- اقتصاديهايویژگیبستگی به باورها و و کشدمیرا به چالش  2007; padel, زیرا،)2001

اجتماعی و مستلزم اهداف اجتماعی و فردي پذیريمسئولیتفتار آگاهانه اجتماعی دارد که مبتنی بر رفتار محیطی اشاره به یک ر
عمل، سطوح و دلیلبهتواندمیمحیط هدوستانیک شیوه خاص به آن برسد. رفتار از طریق رفتار باخواهدمییک شخص است که 
,Niauraاشد (پیچیده باًنسبتدهدمیکه آن را تشکیل ايچندگانهمراحل  در این زمینه به شدهانجامر مطالعات چون اکث). 2013

،هستمتمرکز پذیرندهغیرکشاورزان پذیرنده و هايویژگیاز مزارع و ايمجموعهتشریح تصمیم پذیرش از طریق مقایسه یک 
,Rudrigueze Baideومی توجه شود (عمهاينگرشفراتر از وترموجهبه عواملی بایدبنابراین براي درك کامل تصمیم کشاورزان 

بهباید انیک و یا حتی باقی ماندن در آن پیچیدگی رفتار کشاورزان جهت گذار به کشاورزي ارگبه ). به همین منظور و با توجه 2005
کهفردنحصربهمکلیتیبهدستیابیو پدیدهاین نهانابعادوواقعیتکلشناختتا باپرداختق و دقیق رفتار کشاورزانیبررسی عم

پژوهش شناسایی موانع و این هدف اصلی . بنابراین،یافتدست، استممکن)مورديمطالعه(با استفاده از رویکرد کیفی تنها
است که با استفاده از استراتژي مطالعه موردي طراحی گردید.گذار و یا باقی ماندن در کشاورزي ارگانیک هايچالش
پژوهشروش 

ترینمتداولروش مطالعه موردي یکی از . استشدهاستفادهروش تحقیق مطالعه موردياز و استع کیفی پژوهش حاضر از نو
مطالعه یک روش یا شیوه نیست بلکه نوعی استراتژي پژوهشی است. ،. این رویکردشودمیتحقیق کیفی محسوب هاياستراتژي

ستفادههنگامی اوکندمیاستفاده رویدادهایا هاسازمان،هاگروهد، افرامندنظامموردي از منابع اطالعاتی گسترده براي بررسی 
,Yin(یینکه پژوهشگر نیازمند فهم یا تبیین یک پدیده است.شودمی کندمیکاوش تجربی تعریف «، مطالعه موردي را یک )2014

وضوحبهرایطی که مرز بین پدیده و زمینه آن در ششواقعیيمینهزبراي بررسی یک پدیده موجود در چندگانهکه از منابع و شواهد 
متغیرهايتعریفی کم دامنه بیابد تا تعداد نظرموردتا پدیده شودمیدر پیمایش سعی کهدرحالی. کندمیروشن نیست، استفاده 

از طریق بررسی اسناد ،دادمطالعه موردي تحلیل ژرف یک فرد یا گروه یا نهاد و یا هر حادثه و روی، بنابراین،»محدود شودبررسیقابل
اهمیت است. الف) شناخت کل واقعیت: تنها با استفاده حائزبه سه دلیل اصلی این روش بسیار و استنگاريتکیا مصاحبه و هرگونه 

گاهی اجتماعی: مطالعه موردي با نهايپدیدهرا دریافت. ب) شناخت ابعاد نهان ايپدیدهکل واقعیت پیرامون توانمیاز این روش 
که تنها از مطالعه موردي ممکن فردمنحصربه. ج) دستیابی به کلیتی یابدمیبه این مهم دست هاپدیدهژرف و کنکاشی عمیق در 

ازجملهو متعددي چندگانههاي از روشمعمولها آوري دادهتحقیق خاص، براي جمعدر این رهیافت متناسب با اهداف هر. است
زمانیمدت، در طورمعمولبهها آوري دادهشود و جمعهاي اسنادي، ضبط صدا یا تصویر، استفاده میها، مشاهدات، روشمصاحبه

هدفمند بدان معنا است که گیرينمونهاست. شدهاستفادههدفمند گیرينمونهدر این پژوهش، از روش .پذیردطوالنی صورت می
. دارندتجربهشدهکشفیا مفهوم کلیدي مطالعهموردمورد پدیده اصلی که در کندمیرا انتخاب کنندگانیشرکتپژوهشگر آگاهانه 

رقمی گواهی تولید 16که اقدام به دریافت کد بودند استان مازندران کارانشالیدر این پژوهش، شامل تحلیلوتجزیهمورد یا واحد 
. با تهیه فهرست این شودمیبردهنامارگانیککشاورزان عنوانبههاآندر این پژوهش از وسالم از موسسه استاندارد نمودندمحصول

حداقل سه سال تجربه کار و اولین نفر براي پرسش انتخاب گردید. معیار انتخاب افراد، داشتن گواهی تولید محصول سالم، افراد، 
اطالعات تا زمانی ادامه آوريجمعو قدرت بیان بود. روند اطالعات راجع به کشاورزي ارگانیک، میزان تمایل به همکاريهمچنین 

بر . شدمیحاصل ""Saturationينظر»اشباع تئوریک«واقعدرو آمدنمیبه دست هاپاسخکه اطالعات جدیدي از میان یافتمی
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براي دهمورداستفا. ابزار اصلی آمدعملبهنمونه، مصاحبه عنوانبهارگانیک استان مازندران کارانشالینفر از 15اساس، با این
محور عمده متمرکز بودند. این محورها شامل دوپرسشنامه بر روي سؤاالت. بودپاسخ (پروتکل)- آوري اطالعات، پرسشنامه بازجمع

و مشاهده )Depth Interview(ند. در این تحقیق، از مصاحبه عمیقدر خصوص پذیرش کشاورزي ارگانیک بودهاهزینهو هاچالش
و ضبط برداريفیلم، هاآنبا موافقت و تمام روند مصاحبه نیز برداريیادداشتکشاورزان هايصحبتاست. از شدهاستفادهمستقیم

مرتبط در قالب کدها استخراج گردید. همچنین برخی از پیامدهاي فنی که هايپاسخآنان، هايصحبتگردید. با گوش دادن مکرر به 
با روش شمارش، کدگذاري و توسعه هادادهتحلیلوتجزیهدند. مشاهده شمحققین، بودند، از نزدیک توسطمشاهدهقابلبا چشم 
Coding and Developing Category)طبقات  System) 1389فاطمی و کرمی، ؛2006، کالركوپالنکرسول و (انجام شد.(
و بحثهایافته

فرديهايویژگی
. همچنین متوسط استسال (متوسطه) 12برابر هاآنیانگین میزان تحصیالت سال و م5/52، موردمطالعهکارانشالیمیانگین سن

5و بودکشاورزي هاآن. شغل اصلی همه بودتن 5/4هکتار و5میزان زمین و متوسط عملکرد محصول در هر هکتار به ترتیب برابر 
از هاآنو متوسط درآمد بوددوره 10آموزشی هايکالسدر هاآن. میانگین حضور بودندنفر عالوه بر کشاورزي داراي شغل دوم نیز

.)1(جدول استمیلیون ریال در یک سال زراعی 500کشاورزي هايفعالیت

کارانشالیفردي هايویژگی-1جدول
= nمیانگین (موارد 15(

5/52سن (سال)
12میزان تحصیالت (سال)

5میزان زمین (هکتار)
15شغل اصلی (کشاورزي)(نفر)

5داشتن شغل دوم (نفر)
4500عملکرد برنج (کیلوگرم/هکتار)

500000کشاورزي (هزار ریال)هايفعالیتدرآمد از 
10آموزشی (دوره)هايدورهمیزان حضور در 

موانع گذار به کشاورزي ارگانیک
هاچالش

دانش و آگاهی
بودند. کشاورزان در این رسانیاطالعو عدم کنندهمصرفم آگاهی مفاهیم در این طبقه شامل عدم آگاهی کشاورزان، عدترینمهم

از کشت ارگانیک هیچ هاآن"، "دولی اطالع کافی ندارنونددنبال این کار برددوست داشته باشنهاخیلیشاید ": بیان کردندزمینه 
شاورز آموزش کبهراگ"، "باور ندارندهاآنندهند، را انجام کاراینکه شودمیکشاورزان اطالعات ندارند باعث چون "، "نداطالعی ندار

دولت باید "،"کندنمیناخت از محصول ارگانیک داشته باشد، رو قیمتش بحث شکنندهمصرفراگ"، "است، این کار شدنیدنبده
. "استولت کمدر این زمینه توسط درسانیاطالع"، "هدتا به کشاورزان در این زمینه آموزش بددرو تعیین کنهاییمؤسسه

در باال و در قالب مقوله دانش و شدهاشارهمقولهزیراست که در قالب سه شدهبیانمختلف، هايهگویبا بار 57این موارد درمجموع
آورده شده است.2کشاورزان در جدول تبیانابرخی از شد. بنديطبقهآگاهی 

حمایت دولت
. برخی از بوده استدولت حمایتعدممانع براي گذار به کشاورزي ارگانیک، عنوانبهن مهم در بیانات کشاورزایکی از عوامل بسیار

. استکشاورزي و کمبود صنایع تبدیلی هاينهاده، کمبود انمروجدولت، کمبود حضور حمایتعدممفاهیم در این زمینه شامل 
حمایت از ما انتظار دارم ،هاسختیایني همهبا"، "در این خصوص هیچ حمایتی دولت نکرد": بیان کردندکشاورزان در این زمینه 
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. مجموع بیانات کشاورزان در "بیشتري در این زمینه استفاده شودنامروجباید از "، "نداریمکودهاي ارگانیک در دسترس"، "شود
آورده شده است.2کشاورزان در جدول بیانات است. برخی از بودهمورد 44مقولهاین 

آینده هراسی
، ترس وجود دالالن و ترس عدم هاگواهیمفاهیم در این طبقه شامل ترس از بین رفتن محصول، ترس سوءاستفاده از ترینهمم

تضمین پاشیسماحتمالی عدم خسارت باید در خصوصدولت "کهکردندمیزمینه کشاورزان بیان فروش محصوالت بودند. در این 
باید با سند محکم کنندهمصرفبفروشم، ترگرانمحصوالتم را خواهممیکهوقتی،شهباواهی واقعاً گ،امگواهیخواهممیمن "، "کند

باالیی باقیمتو ترگرانو در بازار خرندمیفروش افراد سودجو هم هستند که از ما این قیمت خصوصدر"،"دمن بخررا از محصول 
. برخی از بودمورد28مقوله . مجموع بیانات کشاورزان در این "له بازار هم همچنان هستأمس"،".فروشندمیکه برنج ارگانیک است 

آورده شده است.2ات کشاورزان در جدول بیان
تولیدي

هاي کشاورزي، حضور مستمر در مزرعه و کارگري و هزینه نهادههايهزینهاز اندعبارتزمینه این در شدهمطرحترین مفاهیم مهم
تا کارگر گرفتم و 10پارسال براي مبارزه با کرم ساقه خوار برنج "که داشتندمید. کشاورزان در این زمینه بیان بوبیشتر کار فیزیکی

بلکه نیاز به مزرعه را رها بکنی توانینمی"، "ان هستندکشاورزي گرهاينهاده"، "مزد دادم،هزار تومان براي چهار روز80روزي 
برخی از است.بودهمورد 23مقوله بیانات کشاورزان در این ."کنیممیآلوده را دستی از زمین خارج هايبوته، "حضور مستمر دارد

آورده شده است.2کشاورزان در جدول بیانات 

برنج ارگانیکشت یا ماندن در کگذار هايچالش-2ول جد
تکرارها)کاران (گویهشرح جمالت شالیمقوالتزیرمقوالت

ش و آگاه
دان

ی

عدم آگاهی 
کنندگانمصرف

"نیفتاده است) جاکنندهچراکه هنوز براي مردم (مصرف"
"کندکننده شناخت از محصول ارگانیک داشته باشد، رو قیمتش بحث نمیاگر مصرف"

10

عدم آگاهی 
کشاورزان

"هاي تولید ارگانیکآشنا نبودن کشاورزان به فن"
"نی استاگر به کشاورز آموزش بدهند این کار شد"
"ها دوست داشته باشند دنبال این کار بروند ولی اطالع کافی ندارندشاید خیلی"
"اصالً از کشت ارگانیک هیچ اطالعی ندارند"
"ها باور ندارندکار را انجام ندهند، آنشود که اینکشاورزان اطالعات ندارند باعث میچون "
"ها باور ندارندکار را انجام ندهند، آند که اینشویماینکه کشاورزان اطالعات ندارند خیلی باعث "

31

سازي عدم فرهنگ
رسانیو اطالع

"کندکرد، براي این محصول نمیقدر که دولت براي مصرف کود و سم تبلیغ میآن"

6

دقیقه صحبت کردم، راجع این مقوله باید 2ما قطب کشاورزي هستیم، من رفتم صدا و سیماي استان، "
"بت کردکلی صح

"کنداگر کشاورز این را از رسانه استانی یا ملی ببیند، آن را در مزرعه خودش پیاده می"
"، مهندسین بیایند صحبت کنند5هایی که در اختیار دارند مثل شبکه استانی رسانه"
"ي دولتی کم استهاارگانرسانی توسط اطالع"
"ورزان در این زمینه آموزش بدهندهایی تعیین نماید که به کشادولت باید مؤسسه"

"سازي نشدبراي مصرف این محصوالت فرهنگ"

عدم
حمایت و کمبودها

عدم حمایت دولت

"ی براي حمایت این محصوالت وجود نداردیهاارگانیا مؤسسات"

26

"کنند.زنند ولی هیچ کمکی نمیحرف میمسئولین پشت میز"

"نتظار دارم حمایت بشوما،هاهمه سختیبا این"

"گیرد و تا اآلن هم این مشکالت وجود دارددر این خصوص هیچ نوع حمایتی از طرف دولت صورت نمی"
"باید از مروجان بیشتري در این زمینه استفاده شود"
"کندتر، کشاورز را تشویق آالت به قیمت ارزاندولت مثالً با دادن ماشین"، "حمایت دولت صفر است"

"پس انتظار دارم که حمایت بشوم"

"برنج ارگانیک حمایت باالسري از سوي دولت ندارد"
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2ادامه جدول 
تکرارها)کاران (گویهشرح جمالت شالیمقوالتزیرمقوالت

آینده هراسی

هاي کشاورزيکمبود نهاده

"کودهاي ارگانیک در دسترس نداریم"

5

گرفت پاشی انجام میصورت محلولبهفاده کردم بعضی از کودهاسپانیایی استکودهاي ارگانیک ا"
"کودهاي خوبی هستند که کشاورزان ما به آن دسترسی ندارند

"شوندسختی پیدا میگرها بهن جنسی یا اخاللوهاي زیستی و یا فرمحاصلخیز کننده"

تواند از همه لحاظ هم محیط مروجان میگذاري و نزدیک شدن به کشاورزي با دولت با سرمایه"
"زیست و هم تولید سالم داشته باشیم

"ن بیشتري در این زمینه استفاده شودباید از مروجا"

2"خصوص صنایع تکمیلی است که در برنج صفر هستبحث بعد در،بعد از تولید"کمبود یا نبود صنایع تبدیلی

ترس از بین رفتن محصول
"پاشی تضمین کندید در خصوص خسارت احتمالی عدم سمدولت با"

9 "وجود دارد که ترس از بین رفتن محصول کشاورز استدالیلی زیادي"
"کنداگر امسال محصولم از بین رفت چه کسی جبران می"

ترس از سوءاستفاده از برندها
"اعتماد به نشانه تولید محصول سالم و ارگانیک داشته باشند"

7
بفروشم، ترگرانخواهم محصوالتم را وقتی که میواقعاً گواهی باشهام،خواهم گواهیمن می"

"با سند محکم محصول را از من بخردباید کنندهمصرف
"کنندو برنج داخل کیسه مخلوط میکنندیمسوءاستفادهمتوجه شدم از برند من "
"مما فروش لوگو را هم داریمتأسفانه"

محصول من يتوخواستندیمخریمیمجا پارسال خیلی دالالن آمدند و گفتند محصول را یک"ترس از وجود دالالن
"کننديدرازدست

5
تر و با قیمت خرند و در بازار گراندر خصوص فروش، افراد سودجو هم هستند که از ما این قیمت می"

"فروشندباالیی که برنج ارگانیک است، می

ترس از عدم فروش 
محصول

"له بازار هم همچنان هستأمس"
7"روي دست مانده استهابرنجبا وارد کردن برنج خارجی، همه متأسفانه"
هزار تومان 25هزار تومان باشه برنج ارگانیک رو باید حداقل 15مثالًبرنج غیر ارگانیک قیمتش "

"کنندی قبول میسختبهبفروشیم. خیلی 

چا
ش

ل
ها

ي تولید

هاي کشاورزيهزینه نهاده

"هزار تومان مزد دادم80تا کارگر گرفتم، روزي 10خوار پارسال براي مبارزه با کرم ساقه"

"آلوده را جدا کنیميهابوتهاگه آفت و یا بیماري بزند باید هزینه کارگر بدیم و با دست "

"هاي کشاورزي گران هستندنهاده"
"اي ارگانیک کم یا گران هستندکوده"

حضور مستمر در مزرعه
"باید کشاورز استقامت داشته باشد و همیشه در مزرعه حضور داشته باشد"

"مزرعه را رها بکنی بلکه نیاز به حضور مستمر داردتوانیینم"

"کنمبار تا دو بار سرکشی میروز یکهر"

بیشترفیزیکیکار
امحاءدستی،وجین(

...)وآلودهيهابوتهدستی

"ه سم مصرف نمیشه کار بدنی زیادترتوي این کار چون دیگ"

6 "دهمهاي هرز رو دستی انجام میوجین علف"
"کنمیمآلوده را دستی از زمین خارج يهابوته"

هاهزینه
مالی
براي اینکه "اند: ده است. در این زمینه کشاورزان بیان داشته، هزینه تولید و هزینه گرفتن گواهی بوشدهبیانترین مفاهیم مهم

، اهگویه. این "براي گرفتن گواهی ارگانیک خیلی خرج کردم"، "زمین توري کشیدمدورتادوردنواز زمین خارج نشهااردك
آورده شده است.3کشاورزان در جدولیاناتبشدند. برخی از تکراردر این مقوله بار 18
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ی و زمانیفیزیک
بیان کردندکهترین مفاهیم این دسته، صرف انرژي و توان بیشتر و نیز وقت و صرف زمان بیشتر بوده است. کشاورزان مهم

در این مقوله،شدهبیانهايهگویو مجموعاً "تا غروب توي مزرعه هستمهرروز"،"مدهاي هرز رو با دست انجام داوجین علف"
آورده شده است.3کشاورزان در جدول هايگویشاز خی. براستتکرار شدهبار 15

در کشت برنج ارگانیکگذار و یا ماندنهايهزینه-3جدول 
تکرار)هاگویه(کارانشالیجمالتشرحمقوالتزیرمقوالت

هزینه تولیدمالی
"ها النه درست کردمبراي اردك"

"کنند، استفاده نکنممییک چاه زدم تا از آب مزارع دیگري که سم مصرف "

"ها داردهزینه تولید برنج ارگانیک بستگی به نهاده و قیمت آن"

فیزیکی و زمانی

هزینه گرفتن 
گواهی

6"براي گرفتن گواهی خیلی خرج کردم"
"گرفتن گواهی دردسرهاي اداري زیادي دارد"

صرف انرژي و 
بیشترتوان

"شود کار بدنی زیادتر الزم استنمیتوي این کار چون دیگر سم مصرف"

5
"دادممهاي هرز رو با دست انجاوجین علف"
باید با وجین کسی که از سم استفاده نکرده مقدار علف هرز بیشتري داخل زمین داده"

"ها را از زمین خارج کند.آن

صرف وقت و زمان
بیشتر

"کنمبار سرکشی میدوبار تا روز یکهر"
10 "روز تا غروب توي مزرعه هستمهر"

"خورمجا میناهار و چایی را همین"

و پیشنهادهاگیرينتیجه
است. کشورهاو سالمت غذاي جمیعت تأمیندر هزاره سوم میالدي، مسئله هادولتروي پیشهايچالشترینبزرگیکی از 

هايبحرانبه سمت کشورهاغذاي کافی باعث سوق دادن بسیاري از امنیت و سالمتتأمیندر هادولتعدم توانایی بسیاري از 
میلیارد نفر خواهد رسید، تولید 9جمعیت جهان به بیش از 2050تا سال کهاینشدید اجتماعی شده است. با توجه به 

غذایی جدید محصوالت غذایی باید دو برابر شود و این افزایش تقاضا براي محصوالت غذایی اساسی و همچنین محصوالت
به منابع کمیاب کشاورزي شده است. نتیجه استفاده گسترده از زمین و منابع آبی براي تولیدات اندازهازبیشمنجر به فشار 

. استفاده گسترده از کودها، سموم شیمیایی کندمیمحیط را تهدید شدتبهبر نظام متداول تولید کشاورزي تأکیدکشاورزي با 
منجر به آلودگی نهایتدر و ايگلخانهشدن خاك، تولید گازهاي نیتراته، وخاكآبیی منجر به آلودگی هوا، و سایر مواد شیمیا

,FAO(نمایدمیسالمتی بشر را تهدید در نتیجه اکوسیستم گردید و  نظام متداول در پاسخ به تبعات حاصل از کاربست ).2013
بهداشتی، کیفیت و نظرازجهت انتقال به کشاورزي که مناسب،هايیلبدیکی از عنوانبهکشاورزي ارگانیکنظام ،تولید

معرفی شد.داشته باشد، درازمدتمحیطی سالم و ظرفیت پایداري را در 
سایر تولیدات غذایی و افزایش تقاضا براي آن، ولی همچنان سهم رشد باالي تولید محصوالت ارگانیک در مقایسه با باوجود

موانع دلیلبهدر ایران، ویژهبهمتداول تولید محصوالت کشاورزي در جهان و هايروشمقایسه با تولید این محصوالت در
کم است.کشاورزي نظاممتعدد براي گذار به این 

انیک و یا ماندن در آن با موانع زیادي روبرو هستند که بر براي گذار به کشاورزي ارگکارانشالیه نشان داد کنتایج این تحقیق 
به نداشتن عمدتاکارانشالی،هاچالشيدر زمینه. شدندبنديتقسیمهاهزینهو هاچالشکلی دودستهموانع به اساس، ایناین 

هاهزینهمالی و هايهزینهبه هاهزینهتولیدي و آینده هراسی و در خصوص هايچالشدولتی،هايحمایتعدمدانش و آگاهی،
.نمودنداشارهموانع ترینمهمعنوانبهاز بعد صرف انرژي و زمان 
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دانش یک کهازآنجاییدانش و آگاهی یکی از عوامل عمده براي گذار به کشاورزي ارگانیک است. نداشتننتایج نشان داد که
و ایجادرسانیاطالعمنسجم براي ایجاد جریان پویاي ریزيبرنامهاست، بنابراینبر روي نگرش تأثیرگذارعامل بسیار مهم 

از مزایاي این کنندگانمصرفآگاهی یافتن کشاورزان و منظوربهآموزشی و ترویجی هايبرنامهدانش و آگاهی از طریق 
نوین يهارسانهمجازي و يهاشبکهدر این راستا، استفاده از .از پیشنهادهاي خاص این پژوهش است،سیستم تولید

ضمن اثربخش باشد. تواندیمغیردولتی يهاسازمانو هایتعاون،هایهاداتحهايیتظرفازاستفادههمچنینویرساناطالع
ریزان و برنامهرسدمینظربهنتیجه برگرفته از این پژوهش است و،از این نظام تولیددولتیهايحمایتعدمهاینک

برنامه قانوندرکه ارگانیک حمایت از تولیدات محصوالت سالم وايبرقانونیتأکیدباوجودبخش کشاورزي، گذارانسیاست
مؤثريو اقدام اندنرسیدهخود هنوز به این باور ،استشدهتصریحششم توسعه اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور

نهادهاي در وهله اول این موضوع از طریق گرددمیبنابراین پیشنهاد ،اندندادهنجام یت از این کشاورزان اادر حمرا عملی 
مطالبه از وزارت جهاد یک عنوانبهایران، انجمن کشاورزي ارگانیک ویژهبهغیردولتیهايانجمنو هاسازمان، نظارتی

الزم براي گرایش به کشاورزي ارگانیک از طریق حمایت منطقی هايانگیزهکشاورزي در دستور کار قرار گیرد و در وهله بعد،
گردد.ایجاد،در کشاورزانلی بالعوض و یا با بهره کم،مانند اعطاء تسهیالت مااین نظام تولید،از 

، بنابراینتولیدي و آینده هراسی از موانع عمده گذار و یا حتی باقی ماندن در کشاورزي ارگانیک استهايچالش، هایافتهطبق 
تولیدي این هاينهادهکار تولید این محصوالت و ضرورت حضور مستمر کشاورز در مزرعه، گرانی و کمبود سختیبهبا توجه 

مناسب در قیمتباکافی و اندازهبهارگانیکهاينهاده، گرددمی، پیشنهاد برندهااز احتمالی سوءاستفادهنظام و سودجویی و 
شدهارائههايگواهینظارت مستمر در ارائه عه بیمه محصوالت کشاورزي ارگانیک، توساختیار کشاورزان قرار گیرد. ضمن اینکه 

و بازاریابی رسانیبازارمنسجم براي ریزيبرنامه، شوندمیوالتی که با استفاده از این برندها به بازار مصرف ارائه و محص
.استاین پژوهشيویژهاز پیشنهادهايگذاري مناسبقیمتبامحصوالت ارگانیک و تضمین خرید محصوالت ارگانیک 

موانع یکی از عنوانبهباال است وبسیار ر کاربست نظام کشاورزي ارگانیک دهاهزینهنشان داد کهاین پژوهش همچنین نتایج 
براي عملیات تسهیالت الزم، در این راستا شودمیلذا پیشنهاد ، استباقی ماندن در کشاورزي ارگانیکحتی گذار و یا اصلی 

براي حمل و نیازموردوسایل تأمین، و نگهداريسازيذخیرهالزم براي هايحمایتو ی کشاورزي ارگانیک اعطاء شود یاجرا
.یردقرار گنقل این نوع محصول در اختیار کشاورزان 
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Abstract
The purpose of this research was to analyze the transition barriers to organic farming among paddy farmers in
Mazandaran province. This study was a qualitative research and the case study approach was used to fulfill the
purpose. Statistical population were the organic paddy farmers that had received certification of healthy product
from Standard Organization of Mazandaran province. Based on a purposive sampling approach, 15 samples
were interviewed. The main instrument for data collection was an open-ended questionnaire (protocol). The in-
depth interviews and field observations were used for data collection. The analysis of data was carried out
through surveys, coding, category development processes. The results showed that the transition barriers to
organic farming system include challenges and costs. Lack of knowledge, lack of governmental supports, fear of
the future, inappropriate production and financing systems, lack of time and energy were respectively mentioned
as the most important challenges and costs of the conversion to organic farming by paddy farmers.
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