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ABSTRACT 

 

Objectives 

Agrisulture has been changed through the centuries so that in the recent decades more 

chemichals are used for improving farm productivity. This trend has been criticized by many 

experts because using more external inputs damages the environment. In order to cope with this 

problem, some solutions were introduced and applied by different countries. Organic farming is 

one of promising solutions which is based on reducing use of external inputs and moreattention to 

organic matter, green manure and biological control of pests and diseases. Organic faming has 

substantial capacity and potential to fulfill food needs of international society thorough sustainable 

use of resources.This system is known as one of the most sustainable farming system which meet 

both objectvives of food security and sustainability, simultaneousely.success of organic farming 

system depends on some prerequisites out of which access to organic inputs and specific services 

are very important. Organic farming services needs to be provided by government or private sector 

to the farmers. It includes consultancy, education, information, farm inputs and enabling 

regulations specefically in the area of certification of produce and standardization of farming 

processes. Farmers face some barriers to get access to these services. In order to extend organic 

farming, these services should be easily delivered to farming communities and the barriers should 

be removed by applying appropriate mechanisms.  

 

Method 

The current study was conducted with the aim of identifying and analyzing mechanisms to 

improve farmers’ access to organic farming services in Qom province. The statistical population of 

this study consisted of 16000 farmers, out of which 262 people were selected and interviewed as 

sample using Cochran’s formula and proportionate stratified random sampling technique. A 

questionnaire was used for data gathering. It’s Validity was approved by a panel judgment of 

experts and faculty members in University of Tehran. Its reliability was approved using Cronbach’s 

alpha (α=0.75). LISRELwin8.5 and SPSSwin18 software were used to analyze the data. 

Confirmatory factor analysis was applied to determine weights of each mechanism and to 

categorize them. 

 

Findings 

 The results revealed that among mechanisms to improve farmer’s access to organic farming 

services, advisory-guidance services, improving farmer’s capabilities to access organic farming 

inputs, access to credit and information-communication services play an important role. In the 

process of getting access to consulting and advisory services farmers can contact with village and 

farm extension workers to learn how to use organic agricultural inputs. This counseling and 
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guidance services increase farmers' awareness and knowledge on organic farming and through this 

mechanism they get familiar with related actors in private sector. Given the importance of 

providing advisory and guidance services to farmers who are interested in transitioning from 

conventional to organic farming, it is recommended that the regional organizations develop and 

implement a plan to provide these services. It is important to encourage engineering-consulting 

companies as well as the private sector to provide these services, which can, of course, be in the 

form of annual contracts with farmers and field audit. At least, a part of this plan should include 

training courses for farmers in the area of organic farming. It is also recommended that credit 

institutions and banks, especially agricultural banks, adopt low interest lines to support the 

development of organic farming.  According to the fitness indices, the model for measuring the 

mechanisms for improving the access of farmers to services and the production of organic products 

were valid and acceptable. The indicators of each construct were identified and introduced by 

referring to the coefficients. 

 

Keywords: Mechanisms of Improvement, Organic Farming, Services, Qom Province 
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  کیارگان یکشاورز خدمات به کشاورزان یدسترس بهبود یسازوکارها

 ( قم استان: مطالعه مورد)
 

 4، مهسا معتقد3، علی اسدی2انسیه جعفری منش ، *1حسین شعبانعلی فمی

 دانشگاه تهران، کرج، ایران، ، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزیگروه مدیریت و توسعه کشاورزی، استاد .1
 کرج، ایران، دانشگاه تهران ، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، روستاییوخته کارشناسی ارشد توسعه دانش آم .2

  استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران .3
 کرج، ایران، دانشگاه تهرانی، ، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزتوسعه کشاورزیگروه  دانشجوی دکتری .4

 (10/4/98تاریخ تصویب:  - 27/9/97)تاریخ دریافت:

 

 دهیچک

 
 به کشاورزان یدسترس بهبود یسازوکارها لیتحلشناخت و  هدف با حاضر پژوهش

 پژوهش یآمار امعه. جشد انجام یشیمایپ صورتبه قم استان در کیارگان یکشاورز خدمات
 از نفر 262 تعداد کوکران فرمول از استفاده با که دادند لیتشک منطقه کشاورزان از 16000 را

 از طریق مصاحبه و انتخاب نمونه عنوانبه متناسب انتساب با یاطبقه گیرینمونه وهیش به آنان
 ییروا که بود پرسشنامه هاداده یآورجمع یبرا استفاده مورد ابزار .گرفتند قراری بررس مورد
 یسازوکارها یعنی آن یاصل اسیمق ییایپا و یبررس نیمتخصص و دیاسات لهیوسهب آن یصور

 بر. آمد دستهب( α= 75/0)  کرونباخ یآلفا بیضراز  استفاده با زینبه خدمات  یبهبود دسترس
 ابعاد در آن بودن مناسب از یحاک هاداده یآورهر دو شاخص ارزیابی ابزار گرد ،جینتا اساس

و  LISRELwin8.5های افزارنرم از یآمار هایتحلیل امانج جهت .بودند ییایپا و ییروا
SPSSwin18 لیو تحل هیو تجز ییشناسا یبرا یدییتأ یعامل لیتحلروش  از. شد استفاده 

بررسی نشان داد که در میان  جینتا. دیگردآنها استفاده  یبندطبقه و کارهاسازو بیضرا
ای و ، خدمات مشاورهکیارگان یکشاورز خدمات به کشاورزان یدسترس بهبود سازوکارهای

های ارگانیک، برخورداری راهنمایی، بهبود توانمندی کشاورزی در دسترسی و استفاده از نهاده
 از، کیارگان محصول دیتول خصوص در یاطالعات-ت اعتباری و خدمات ارتباطیاز تسهیال

-اندازه مدل که گفت توانیم یبرازندگ یهاشاخص به توجه با. برخودارند یاریبس تیاهم

 محصول دیتول و کیارگان یکشاورز خدمات به کشاورزان یدسترس بهبود یسازوکارها یریگ
 قبول قابل و معتبر سازه هر به مربوط ینشانگرها و هاسازه نیب روابط برازش جهت کیارگان

 .شدند یمعرف و ییشناسا مربوطه بیضرا ذکر با سازه هر یهانشانگر. باشدیم

 

 .قم استان خدمات، ک،یارگان یکشاورز بهبود، یسازوکارها: یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه

 راتییتغ دچار يکشاورز گذشته، اعصار طول در

 در رییتغ عامل نيترمهم همواره انسان و شده یگوناگون

 روزافزون رشد علتهب ریاخ يهاقرن در. است بوده آن

 ینگرش که عتیطب به انسان هیاول نگرش ت،یجمع

 بر و جانبهکي یتعاملنگاه  به را خود يجا بود دوستانه

 سموم ،يیایمیش يکودها که يطورهب ؛داد عتیطب هیعل

 بخش به یهورمون يهاهفرآورد ی ونبات آفات دفع
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و در سطح گسترده مورد استفاده  شدند وارد يکشاورز

 درباره یجهان سطح در يیهاینگران ،راًیاخ قرار گرفتند.

 به يکشاورز يهاتیفعال از یبرخ یجانب اثرات و عواقب

 ,Soleymani) است شده ابراز جامعه و ستيزطیمح

 يهانظام به ياریبس انتقادات موجب امر نیهم .(2008

 هاي خارجیي متعارف مبتنی بر استفاده از نهادهکشاورز

 از تيحما در یجهان اجماعيک  ،در اين راستا. است شده

 توسعه را ياورزکش ینوع تا آمد وجودبه ستيزطیمح

 را بیآس نيکمتر ،يوربهره شيافزا ضمن بتواند که دهد

 يریتداب هيارا با بشر رو،نيا از. سازد وارد ستيزطیمح به

 روند نيا از يریجلوگ در یسع ک،یارگان يکشاورز مانند

 (. Rajabi et al., 2013) نمود زیآمفاجعه

 کايآمر متحدهاالتيا يکشاورز وزارت ،1980سال در

 يکشاورز در یعطف نقطه که کرد منتشر را یگزارش

 ستمیس را کیارگان يکشاورز گزارش، نيا. بود کیارگان

 ،يیایمیش يهانهاده بردنکارهب از که داندیم يدیتول

 مواد و شیمیايی رشد يهاکنندهمیتنظ ها،کشآفت

 يهاستمیس. کندیم اجتناب دام خوراک یافزودن

 کشت، تناوب مبتنی بر عمدتاً کیارگان يکشاورز

 يکودها محصول، يهاماندهیباقاستفاده مجدد از 

 کشت مزرعه، یآل عاتيضا سبز، يکودها ،یوانیح

 مواد دربردارنده يهاسنگاستفاده از خاک و  ،یکیمکان

 يوربهره حفظ ی،کيولوژیب کنترل ی مورد نیاز گیاهمعدن

 وژيکبیول کنترل و اهیگ يمغذ مواد طبیعی نیتأم خاک،

 (. Rana, 2014) است هرز يهاعلف و هاپاتوژن حشرات،

 يیغذا يازهاین نیتأم لیپتانس کیارگان يکشاورز

 همتایب یبیترک و دارد را داريپا منابع از استفاده با جهان

 یخارج کم يهانهاده با خطریب یطیمح يهاکیتکن از

 يکشاورز(. Satish et al.,2012) است نموده هيارا را

 لیپتانس که است غذا دیتول ستمیس نيدارتريپا کیانارگ

. دارد يیهوا و آبو تغییرات  طيشرا با انطباق در ياديز

 يهانهاده از اجتناب ستم،یسترويج اين  يبرا یاصل لیدل

 از کیارگان يکشاورز. است يیایمیش کود مانند يپرانرژ

 يیغذا تیامن ،یعیطب منابع از حفاظت و يداريپا لحاظ

 & Kukreja) کندیم تضمین را يبهتر مدتیطوالن

Meredith, 2011پژوهش  (. درVasileva et al.  (2018) 

عنوان تفاوت محصوالت معمولی با محصوالت  با

محصوالت ارگانیک و متعارف ارگانیک در اين است که 

-هاي کیفی همانند تنوع طبیعی، تنوعبا توجه به ويژگی

ی پژوهش درت هستند. اي باالتر از ديگر محصوالگونه

 (2010زيست )المللی محیطسازمان بین توسط که ديگر

 تجارت و دیتول که شد مشخص گرفت، صورت

 به یدسترس يبرا ياديز لیپتانس کیارگان محصوالت

 فقر، کاهش منابع، از داريپا استفاده ،یجهان يبازارها

 و آب راتییتغ دادن نشان و يیغذا تیامن از نانیاطم

 ارگانیک کشاورزي .کندیم ارائه را کشورها رد يیهوا

 از استفاده بدون کشاورزي محصوالت تولیدنظام 

 تولید مديريت نظام يکو  مصنوعی شیمیايی ترکیبات

 ،زيستی تنوع گسترش و تقويت به که است اکولوژيک

 محیط بیولوژيکی هايفعالیت و بیولوژيک هايچرخه

 در(. Brandt, 2007) پردازدمی کشاورزي (اکوسیستم)

 يکشاورز نظام به کیارگان يکشاورز جامع، فيتعر کي

 يزیحاصلخ بر تمرکز ،یزراع ستمیاکوس اصول بر یمبتن

 مواد مصرف عدم و حیوان و اهیگ سالمت و خاک

 ،ياقتصاد يهاشاخص بر منطبق و یمصنوع يیایمیش

 يبرداربهره مورد منطقه هر یطیمحستيز و یاجتماع

 Office of Environment and Health) شودیم گفته

Food, 2015 .)يدیتول نظام کي هدف نيترمهم 

 ست،يزطیمح تیفیک شيافزا د،یتول يسازنهیبه کیارگان

 خاک، نیب سازنده و مناسب تعادل جاديا و جامعه رفاه

(. Asadi & Naderi Mahdi, 2009) است انسان اه،یگ

 ريسا از کیانارگ يکشاورز زيتما موجب که یاصل عامل

 ياستانداردها وجود شود،یم داريپا يکشاوررز يهاروش

 ستمیس نیب قیدق ضابطه نییتع يبرا که است مدون

 در ژهيوبه یزراع يهاستمیس ريسا و کیارگان يکشاورز

 Ghorbani et) رودیم کار به یابيبازار اهداف با رابطه

al., 2008.) مسال و کیارگان محصوالت توسعه ،امروزه 

 افراد تمام سالمت با و است ریفراگ و یمل موضوع کي

 نيا توسعه يبرا ديبا ،رونيا از .است مرتبط کشور

. شود انجام الزم يهايزيربرنامه و اقدامات تمام هابخش

هستند که سطح  بازار يهالفهؤم و جامعه امروز طيشرا

 و نگرشخود مصرف تابع  و زنندیم رقم را مصرف

 سالم محصوالت مصرف جهت در نندهکمصرف کرديرو

 باالخص دکنندگانیتول تیمسئول ،امر نيا. باشدیم

 است يتعهد و کندیم افزون را جامعه برابر در کشاورزان

 دیتول قيطر از جامعه سالمت حفظ به کشاورزان که
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 يکشاورز گسترش با .اندگرفته برعهده سالم يیغذا

 اتخدم به کشاورزان یدسترس موضوع کیارگان

 قرار محققان توجه کانون در کیارگان يکشاورز یتخصص

 کشورهاي در که است مطالعاتی آن، نتیجه که گرفت

 و کیارگان يکشاورز مقوله ماهیت زمینه در مختلف

 اينکه به توجه با. است شده انجام آن هايزمینه و عوامل

 پیشینه و نظري مبانی بر مروري با تحقیق اين ساختار

 در ؛است شده تدوين موضوع اين با مرتبط تحقیقات

 موضوع با مرتبط مطالعات از برخی نتايج به ادامه،

 کشاورزان یدسترس ،خاص طوربه و کیارگان يکشاورز

 لهامس عنوانهب کیارگان يکشاورز یتخصص خدمات به

 یمختلف قاتیتحق. شودمی اشاره تحقیق اين اصلی

 يکشاورز با رابطه در مختلف پژوهشگران توسط

 طورهب .است گرفته انجام آن با مرتبط ليمسا و کیارگان

 در خطر مستعد يهابخش از یکي يکشاورز بخش ،یکل

 و يقهر حوادث بروز. شودیم محسوب جامعه هر

 یناگهان راتییتغ و یاهیگ يهايماریب و آفات ،یعیطب

 به را ياديز خسارات موقع،یب بارش یگاه و دما

 لذا،(. Lavayi et al., 2015) کندیم وارد کشاورزان

 يکشاورز در دیتول طيشرا بودن زیآممخاطره و يداريناپا

 یتیفعال عنوانهب بخش نيا دیتول که است شده سبب

 در خطر اي سکير وجود. شود یتلق سکير با تؤام

 یعیطب عوامل يسو از هم و بازار يسو از هم يکشاورز

 هب الخصوصیعل دکنندگانیتول و بردارانبهره به

-هيسرما به استقبال و ليتما گردد،یم لیتحم کشاورزان

 کیارگان يکشاورز خدمات به یدسترس شيافزا و يگذار

-هب. دهدیم قرار ریتاث تحت شدت به را بخش نيا در

 موجب تواندیم هاانيز و خطرات نيا کاهش کهيطور

. گردد بخش نيا در يگذارهيسرما و یدسترس شيافزا

 از تيحما يبرا  مؤثر و قیدق يبزارا يریکارگهب ،لذا

 يکشاورز خدمات به آنان یدسترس بهبود و کشاوزان

 & Balali) است يکشاورز محصوالت مهیب ک،یارگان

Motaghed, 2014 .)در يکشاورز محصوالت مهیب 

 مناسب يهااستیس اتخاذ منظوربه و يريپذخطر کاهش

 خدمات به کشاورزان یدسترس و توسعه جهت در

 از. است تیاهم حائز اریبس کیارگان محصوالت یتخصص

 يکشاورز کنندگاندیتول از یمهم بخش که يیآنجا

 توان توسعه، حال در يکشورها در ژهيوبه ،(کشاورزان)

 است ممکن خسارت نيکمتر گاه دارند، يمحدود یمال

 یزندگ طيشرا وبراي آنها مشکالت زيادي ايجاد کند 

 علتهب کشاورزان، نيا. کند لیتحم آنها بر را يبارفالکت

 توان نگران مجبورند خود انهیسال درآمد به ياعتمادیب

 اجاره مانند) ثابت يهانهيهز پرداخت وام، بازپرداخت

 نيا در. باشند خود یزندگ يضرور يهانهيهز و( نیزم

 يکشاورز جهت در مهم يسازوکارها از یکي نهیزم

 يتباراع التیتسه دادن قرار اریاخت در کیارگان

 کشاورزان براي را مالی منابع دولت که است يکشاورز

 آنها اختیار در را مناسب تسهیالت و وام و گیرد نظر در

 تأسیس مادي تسهیالت هيارا زمینه در. دهد قرار

-قرض تسهیالت پرداخت و کشاوزان از تيحما صندوق

 يهانهيهز از بخشی يا تمام تأمین براي الحسنه

 در سازوکارها ترينمهم از يکی تواندمی کشاورزان

. شود محسوب بخش اين در کشاورزان گرايش افزايش

Keramer and Ward (2018)  در تحقیقی به بررسی

بیمه کشاورزي در جنوب آسیا پرداخته است. در جنوب 

قابل اي غیرطور فزايندههوايی بهتغییرات آب و ،آسیا

ر معرض بینی است، اين امر معیشت کشاورزان را دپیش

هاي بزرگ و دهد. دولت هند از طريق يارانهخطر قرار می

که حالیدر .کندبیمه کشاورزي از کشاورزان حمايت می

بنگالدش و نپال بیمه نقش چندان مهمی در حمايت از 

هاي توسعه کشاورزي و کشاورزان ها و سیاستاستراتژي

ه يرانتوانسته ايفا نمايد. در تولید محصوالت ارگانیک نیز ا

 ,.Ghorbani et alاي بسیار مهم است. خدمات بیمه

 يهابرنامه از یکي که در بررسی خود دريافت (2008)

 نییتع نقش که کیارگان محصوالت داتیتول یتيحما

 اریخ دیتول سمت به کشاورزان شيگرا در ياکننده

 محصوالت نيا دیتول يهانهيهز کاهش و ياگلخانه

 متیق ارزان اعتبارات و تالیتسه پرداخت داشت خواهد

در پژوهشی به نقش  World Bank(2018)  .است

-عنوان راهی براي افزايش بهرههب اعتبارات و التیتسه

وري کشاورزي و درآمد کشاورزان، ادغام نهادهاي 

تولیدي و بازاريابی در بخش کشاورزي براي حضور در 

-یکيساير محققان  قاتیتحق جينتا بنابربازار اشاره دارد. 

 بهبود در يیبسزا ریتاث که مهم يسازوکارها از گريد

 يکشاورز یتخصص خدمات به کشاورزان یدسترس

 Zhou : است یاطالعات -یآموزش منابع دارد کیارگان
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and Chen  (2007 )ریتاث و تیاهم به یقیتحق در 

 يسازوکارها عنوانهب نترنتيا و روزنامه ون،يزيتلو يبسزا

 خود ازین مورد اطالعات توانندیم کشاورزان که یاطالعات

 اشاره ؛دست آورندهرا ب کیارگان يکشاورزدر زمینه 

 نشان یقیتحق در et al. Tatlidial (2009). داشتند

-یم اطالعات به شتریب یدسترس و التیتحص که دادند

 کیارگان يکشاورز به نسبت يمساعدتر نگرش تواند

پژوهشی به در Rafiei et al.  (2013 ). دينما جاديا

هاي هاي آموزشی و ترويجی، تهیه فیلمتقويت کالس

 هاي عملی )مدرسههاي شنیداري و روشآموزشی، رسانه

 Dinpanah  et هاي تحقیقدر مزرعه( اشاره دارند. يافته

al.  (2014 ) نشان داد عوامل اجتماعی در مديريت دانش

که طوريبه ،و اطالعات کشاورزي تاثیر مثبت دارد

کند نگرش و سه در مزرعه به کشاورز کمک میمدر

ها با محققان و درک کشاورزان بهبود يابد و ارتباط آن

ها، هاي اجتماعی )شبکهمروجان تسهیل يابد و سرمايه

هاي انسانی )مهارت، و سرمايه غیره(عضويت در گروه و 

 ،کردن، سالمتی( بهبود يابد. در واقعدانش، توانايی کار

 توسعه از متاثر يهاعرصه از یکي يکشاورز بخش

 نیب توازن جاديا(. Falaki, 2005) است اطالعات يفناور

 هاداده گسترده حجم و يیغذاتیامن ،يکشاورز داتیتول

 حوادث با مقابله يبرا یکاف زمان عدم اطالعات، و

 توجه لزوم ها،يماریب و يیهوا و آب يیهابحران ،یعیطب

 را يکشاورز در تباطاتار و اطالعات يفناور تیاهم و

 اساس بر(. Kumarray & Achaya, 2004) دهدیم نشان

مهارت و ، and Hosseini  Ajoudani ((2012 يهاافتهي

 به ياديز حد تا کیارگان يکشاورز در کشاورزان دانش

Alibeigi et al. (2011 ). دارد یبستگ جيترو و آموزش

حصیالت دار بودن رابطه سطح تدر تحقیق خود به معنی

هاي نوين ها نسبت به آموزهبرداران با نگرش آنبهره

کشاورزي اشاره دارند و با توجه به اين موضوع به فراهم 

هاي روستايی کردن امکانات آموزشی مناسب در محیط

 ينوآور کي عنوانهب کیارگان يکشاورزتاکید دارند. 

 ينوآور بر یمبتن دانش ینوع اي افزارنرم کي ده،یچیپ

 خدماتحاصل از  اطالعات به وابسته شدت به که است

 .Khaledi et alمطالعات  جينتا اساس بر. است یجيترو

 کیارگان يکشاورز با مرتبطحمايتی  موسسات( 2011)

  مؤثر کیارگان يکشاورز اطالعات هيتولید و ارا در

 که داد نشانAertsens et al. (2011 ) مطالعات هستند.

 ديخر بر مهم و مؤثر  عامل ربازا به مناسب یدسترس

 درAutio (2004 ). باشدیم يیکايآمر کنندگانمصرف

 محصوالت بازار به یکينزد و يدور ریتاث با رابطه

 بر نقل و حمل و ياجاده يهاساخت ريز و کیارگان

 Baba. است مؤثر کیارگان يکشاورز توسعه و رشيپذ

Akbari et al. (2008 )مؤثر عوامل رامونیپ یقیتحق در 

 دسته چهار کیارگان يکشاورز محصوالت رشيپذ بر

 و آموزش تیاهم بیترت به را مهم نيا بر مؤثر عوامل

 ياقتصاد ،يامشاوره -یتيحما -یخدمات ،یرساناطالع

 ریتعب توانیم را یرساناطالع و آموزش. کنندیم انیب

 جمله از و دانست یجيترو يهاآموزش از يگريد

 تواندیم هم یتيحما -یخدمات لفهؤم به معطوف اقدامات

 يکشاورز بخش به يیاعطا يهاارانهي به یسامانده

در تحقیقی با عنوان World Bank (2018 ) .شود قلمداد

اي کشاورزي به بررسی نقش فناوري و خدمات مشاوره

-افزايش بهرهکه موجب  اي کشاورزيخدمات مشاوره

اورزي و هاي تحقیقاتی کشسیستم، بهبود عملکرد وري

هاي مشارکت کننده در درآمد خانوادهو اي مشاوره

 يهانهيهزپرداخته است.  جمهوري اوگاندا شده است،

 متعارف يکشاورز خدمات و هانهاده هیته يبرا يیباال

 دارد وجود خاص طوربه کیارگان يکشاورز و عام طوربه

 کشاورزان یدسترس کاهش موجب که است يموارد از و

طور به. شودیم کیارگان يکشاورز یصصتخ خدمات به

کلی، ضرورت شناخت از وضعیت کشاورزي ارگانیک در 

استان قم و ضرورت شناخت از خدمات مرتبط با 

له ئکشاورزي ارگانیک در استان قم سبب شد تا اين مس

استان قم به دلیل  ،از طرفی مورد بررسی قرار گیرد.

هم تولیدات هاي مهمجواري با استان تهران يکی از قطب

اين مطالعه در راستاي  ،لذاشود. کشاورزي محسوب می

ه هر چه بهتر خدمات و يتبیین سازوکارهايی براي ارا

هاي تخصصی کشاورزي ارگانیک به کشاورزان به نهاده

استفاده از سموم و کودهاي شیمیايی اجرا در آمده است. 

سالمت  ،تبع آنبر سالمت محصوالت کشاورزي و به

گذارد. در کشور ما همانند اغلب میأثیر منفی انسان ت

کشورهاي در حال توسعه استفاده از سموم کشاورزي 

موجب برجاي ماندن اين سموم بر شدت باال است و به

 ،شود و همین امرسبزيجات میها و هايی از میوهبخش
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از همین روست که اندازد. سالمتی انسان را به خطر می

 هايیشاخصغذا و دارو معیارها و المللی هاي بینسازمان

را براي میزان استفاده از سموم و کودهاي شیمیايی در 

اند که تخطی از آنها به محصوالت کشاورزي تعیین کرده

معناي تهديد سالمتی جوامع انسانی و رعايت آنها 

منظور از . منزله تولید محصول سالم و ارگانیک استبه

ت کشاورزي است محصول ارگانیک آن دسته از محصوال

ايی يا سموم یکه در تولید آنها هیچ نوع ماده شیم

هاي ها از روشاستفاده نشده و حتی براي مبارزه با آفت

در کشور ما نیز در  بیولوژيکی استفاده شده است.

هاي اخیر توجه به محصوالت سالم و ارگانیک هم از سال

سوي مردم و هم از سوي مسئوالن بهبود يافته است و 

هاي آتی حجم ين امید وجود دارد که در سالا

اي از تولیدات کشاورزي ايران نیز سالم و يا گسترده

اي براي هاي گستردهدر استان قم برنامه ارگانیک باشند.

 ،عنوان مثالبهنظارت بر کشت محصول سالم وجود دارد. 

 يسازمان جهاد کشاورز ديگرد مقرر 1393از سال 

 (طرح ياستان قم با اجرا
1

IPM( آفات  یقیتلف تيريمد

 بخشد بهبود را استان نيا در را سالم محصول دیتول

(Salami,2017.)   امري که به نظر تا رسیدن به هدف

راهبردي است  IPM طرح نهايی خود فاصله زيادي دارد

که بر اساس آن توسعه کشاورزي و تولید محصول سالم 

 ، بهداشتبر پنج اصل ايمنی محصول و ارگانیک با تکیه

وري اقتصادي و نظام اي، ايمنی زيستی، بهرهحرفه

شناسه و گواهی مورد توجه قرار گرفته است. اين طرح 
                                                                                  
1.  Integrated Pest Management 

تا با نظارت بر استفاده از سموم و مواد  بوددرصدد 

شیمیايی راه را براي تولید محصوالت کشاورزي سالم 

تولید محصول  IPMد. از آنجا که هدف برنامه پديد آور

رگانیک و کاهش مصرف سموم شیمیايی با سالم و ا

تاکید بر حذف سموم در محصوالت سبزي و صیفی و 

تمامی  ،ابتدا ؛باشدخوري دارند میباغی که مصرف تازه

جات ها و صیفیکاريهاي استان و اغلب سبزيگلخانه

تولیدي استان تحت پوشش اين طرح قرار گرفتند که 

باشد که نتايج یهکتار م 5515سطح اجرا شده برابر با 

بخش بوده که منجر به حاصل از اجراي بسیار رضايت

کسب رتبه اول کشوري توسط سازمان جهاد کشاورزي 

هدف اصلی در  ،لذا. (Salami, 2017)استان قم گرديد 

 چه هر هيارا يبرا يیسازوکارها نییتب پژوهش حاضر

 در و کشاورزان به کیارگان يکشاورز خدمات بهتر

 به نسبت کشاورزان بیترغ و قيتشو جاديا يراستا

 از استفاده با اجرا شد. اين تحقیق کیارگان يکشاورز

 بهبودي سازوکارها نییتب در بردارانبهره نظرات

 .آمد در اجرا به کیارگان يکشاورز خدمات به یدسترس

 در و نگريکل نوعی با است شده سعی تحقیق اين در

 براي وريضر يسازوکارها یاتيجز به توجه حال عین

 يکشاورز خدمات به کشاورزان یدسترس شيافزا

 يسازوکارها ترينمهم تحلیل و بررسی به ،کیارگان

 هاييافته به توجه با ،بنابراين. شود پرداخته اساسی

 اين از شده استخراج متغیرهاي و شده اشاره تحقیقات

 شيافزا يبرا مهم يسازوکارها توانمی تحقیقات

-به را کیارگان يکشاورز خدمات به کشاورزان یدسترس

 .کرد خالصه( 1در )شکل  مفهومی مدل صورت
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 قیتحق یمفهوم مدل -1شکل

 

 هامواد و روش

 ترينمهم تحلیل و يیشناسا هدف با حاضر پژوهش

 خدمات به کشاورزان یدسترس بهبود يسازوکارها

 مانجا پیمايشی صورتهب قم استان در کیارگان يکشاورز

 لحاظ از و يکاربرد نوع از هدف لحاظ به که گرفت

 نوع از آنها لیتحل و هيتجز و ، پیمايشیهاداده يگردآور

 نيا یاصلسوال . باشدیم یلیتحل -یفیتوص مطالعات

چگونه دسترسی کشاورزان به  که است نيا قیتحق

 بهبود کیارگان يکشاورز يهانهاده یتخصص خدمات

 از کشاورزاننفر  16000پژوهش يآمار جامعهبد؟ يامی

 از نفر 30 از آزمون شیپ انجام از پس. بودند

 کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم ان،يپاسخگو

 شد:  نییتعنفر  262تعداد( 1)فرمول

 

n  =نمونه، حجمN 

  جامعه، حجم=  

  t =قبول قابل اطمینان ضريب (96/1= 2=t) 

d  =مطلوب، یاحتمال دقت  

S  =جامعه متغیر واريانس برآورد پیش      

                                                                                                                             

                (1فرمول )

 
 

 يجامعه آمار یگستردگ لیدل بهنمونه  افراد

به تک تک  یکه امکان دسترس نيو انفر(،  16000)

-بهمقدور نبود،  یزمان تيافراد جامعه به لحاظ محدود

 کيهر  از  متناسب انتساب با ياطبقه يریگ نمونه وهیش

(. )الزم به 1از پنج بخش استان انتخاب شدند، )جدول

 5منظور از طبقه همان  یبررس نيذکر است که در ا

-هب دهستان يتعداد کيهر  ازاستان است که  بخش

 (.شدند انتخاب یتصادف صورت

 

 

 

 بهبود یسازوکارها
 به کشاورزان یدسترس

 یکشاورز خدمات
 کیارگان

بهبود توانمندی 
 کشاورزی  در دسترسی

استفاده از بذور و ارقام 
 ح شدهاصال

آموزش تولید ورمی -
 کمپوست

هایی در وجود شرکت -
 زمینه فرآوری و بسته بندی

 

 تسهیالت اعتباری
های کاهش هزینه نهاده-

 کشاورزی 
تخصیص اعتبارات و وام  -

 ویژه
ها و قیمت گذاری نهاده -

 خدمات تولید محصول

 اطالعاتی –رتباطی ا

معرفی کشاورزان ارگانیک کار به  -
 و... سایر کشاورزان منطقه

 ای و راهنماییخدمات مشاوره
 مشاوره و ییراهنماکسب 

 به مروج مراجعهاز طریق  کشاورزان 
  مزرعه و روستا
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 (طبقه) بخش کیتفک به نمونه حجم و کشاورزان يآمار جامعه افراد تعداد -1 جدول

 )درصد( کل از طبقه سهم طبقه در نمونه تعداد کشاورزان تیجمع بخش فيرد

 55/17 46 2785 جعفرآباد 1

 22/12 32 1934 خلجستان 2

 74/13 36 2233 سلفچگان 3

 14/22 58 3535 کهک 4

 35/34 90 5513 يمرکز 5

 100 262 16000 کل           --

 

بود که  ياساخته محقق پرسشنامه ق؛یتحق ابزار

 یبررس ،ياکتابخانه مطالعات هيپا بر قیتحق گروه توسط

. ديگرد میتنظ قیتحق نهیشیپ يهاافتهي و ينظر یمبان

و  يفرد يهایژگيو بخش دوپرسشنامه شامل  نيا

بهبود  يسازوکارها اسیمق و سوال 13) ياحرفه

) کیارکان يکشاورزان به خدمات کشاورز یدسترس

  دانشگاه دیاسات توسط قیتحق ابزار يیروا .بود( هيگو15

 ودانشگاه تهران  يو توسعه کشاورز تيريگروه مد در

 با مرتبط قم استان يکشاورز جهاد سازمان کارشناسان

 اعتماد تیقابل اي يیايپا و گرفت قرار ديیتأ مورد موضوع

( α= 75/0)  کرونباخ يآلفا بيضر از استفاده با زین ابزار

 يیايپا و اعتماد تیقابل دهندهنشان که آمد دستهب

 بخش دو شامل هاداده لیتحل. بود قیتحق ابزار مناسب

 از هاداده فیتوص در که باشدیم یلیتحل و یفیتوص

 انسيوار ار،یمعانحراف درصد، ،یانفراو یفیتوص يهاآماره

 استفاده با ،هاداده لیتحل در. شد گرفته بهره نیانگیم و

 منظوربه يديیتأ یعامل لیتحل از زرلیل افزارنرم از

کارهاي سازو به مربوط يریگاندازه يالگو برازش یبررس

استفاده  ک،یارگان يکشاورز بهبود دسترسی به خدمات

 بهبود یکل سازه يبرا برازش يیکوین يهاشاخص وشد 

 کیارگان يکشاورز به کشاورزان یدسترس تیوضع

(AGFI و GFI)، یتطبیق (CFI و NNFI )مقتصد و 

(RMSEA )يریگاندازه مدلکه  بودند مناسب و یعال 

 يهاداده با کیارگان يکشاورز  خدمات هاراي بهبود

 .نمودند ديیتارا  شده مشاهده
 

 نتایج و بحث
 یفيتوص يهاافتهي-الف

 از درصد 6/27 ،قیتحق يهاافتهي به توجه با

 60 تا 51 یسن فیط در یفراوان نيشتریب با کشاورزان

 يدارا از پاسخگويان درصد 6/47 شتند.دا قرار سال

 نيشتریب کهبودند   يیراهنما و يیابتدا التیتحص

 کشاورزان تعداد نيشتریب. شدندشامل می زین را یفراوان

 که داشتند کشاورزي تیفعال سابقه لسا 20 تا 11 نیب

. دادندیم لیتشک راافراد مورد مطالعه  درصد 4/28

 در درآمد سطح لحاظ از کشاورزان از درصد 4/60

 درآمد الير ونیلیم 100 از کمتر ،يکشاورزبخش

 بخش آنها از درصد 6/87 کهیحال در. داشتند سالیانه

در  الير ونیلیم 100 از کمتر يدرآمد ،يکشاورز ریغ

 را خود مزرعه آب کشاورزان درصد 4/72. داشتندسال 

 کشاورزان يیآشنا زانیم. کردندیم تأمین قیعم چاه از

عنوان يک کود آلی در به کمپوست یورم دیتول با

 نيا که بود کم یلیخ حد در ،گانیکعملیات کشت ار

 انیم در بود. کشاورزان از درصد 4/64 شامل زانیم

 زانیم اساس بر یفراوان زانیم نيشتریب انيپاسخگو

 10 از کمتر دامنه به مربوط ،کمپوست یورم مصرف

 اطالعات. است بودهدر سال  (درصد 6/39) لوگرمیک

 نیب در که است آن دهندهنشان شده يآور جمع

 کمتر کشاورزان درصد 2/73 مطالعه، مورد انيپاسخگو

 دکردنیم استفادهدر هکتار  دهیپوس یدام کود تن 50از

 درصد 8/48. دهدیم نشان را یفراوان زانیم نيشتریب که

در  سم تریل 10 از کمتر زانیم بهپاسخگويان 

 از درصد 2/71 کهی حال در. کردندیم مصرفهکتار

 کود لوگرمیک 400 از شتریب زانیم به کشاورزان

 درصد 8/64. داشتند مصرفدر هکتار  يیایمیش

 هيارا يامشاوره تخدما با با يیآشنا گونهچیه کشاورزان

 8/68 و نداشتند کیارگان محصول دیتول يبرا شده

 يهاکالس در شرکت ياسابقه چیه آنها از درصد

 کیارگان محصول دیتول با مرتبط یآموزش-یجيترو
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 يکشاورز يهانهاده نیتأم منبع نيترمهم شتند.ندا

 بود. يیروستا یتعاونفروشگاه   کشاورزان،

 پژوهش يمتغيرها يگيراندازه مدل یبررس-ب

 يالگو برازش و ياسازه اعتبار یبررس منظوربه

 دسترسی به خدمات بهبود سازهبه مربوط يگیراندازه

 کمک به شده يگردآور يهاداده ارگانیک، يکشاورز

 مورد يديیتأ یعامل لیتحل از استفاده با و زرلیل افزارنرم

 نییتع است قادر روش نيا. گرفتند قرار لیتحل و هيتجز

 بر آنچه با شده يریگاندازه يهاعامل تعداد ايآ کند؛

 دارد؟ انطباق رفت،یم انتظار ينظر مدل و يتئور اساس

 نیب يیهمنوا و انطباق زانیم آزمون به گر،يد عبارتبه

 

-یم قیتحق یتجرب سازه و دهندهلیتشک يرهایمتغ

 يهاشاخص نقش یابيارز يبرا ،مرحله نيا در. پردازد

دسترسی به خدمات  بهبود يریگشکل در مؤثر

آشکار براي بررسی  ریمتغ 15 از کیارگان يکشاورز

 بهبود ،يیراهنما و يامشاوره خدمات مکنونمتغیرهاي 

 يهانهاده از استفاده و یدسترس در يکشاورز يتوانمند

 از ارتباطی -یاطالعات و ياعتبار التیتسه ،کیارگان

 اساس بر .ديگرد هاستفاد اول مرتبه یعامل لیتحل روش

 چنانچه ،(3 شکل) و( 2 جدول) در آمده دستهب جينتا

 -96/1 از کوچکتر اي 96/1 از بزرگتر يمعنادار سطح

 . بود خواهد معنادار پژوهش مدل در موجود رابطه باشد

 

 کیارگان لمحصو دیتول و کیارگان يکشاورزدسترسی به خدمات  بهبود يسازوکارها يریگاندازه مدل جينتا - 2جدول
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C1  مراجعهاز طريق  کشاورزان  مشاوره و يیراهنماکسب 
  مزرعه و روستا به مروج

62/0 070/0 79/8  
845/0 

 
916/0 
 C2 يهانهاده از استفاده نحوه مورد در کارشناسان يیراهنما 

 کشاورزان به يکشاورز
61/0 068/0 85/8 
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S1 يهاستمیس از يبرداربهره و جاديا در کشاورزان آموزش 
 فشار تحت ياریآب

50/0 062/0 97/7  
 
822/0 

 
 
965/0 
 

S2 یوانیح کود يسازآماده خصوص در کشاورزان آموزش 
 (حیصح پوساندن) مصرف يبرا

52/0 062/0 28/8 

S3 مصرف به اهیگ ازین که شده اصالح ارقام و بذور از استفاده 
 آفات مقابل در اهیگ مقاومت و کاهش را يیایمیش سموم

 دهدیم شيافزا را

55/0 065/0 44/8 

S4 دیتول يهانهاده خصوص در کشاورزان به یرساناطالع 
 کیارگان محصول

54/0 068/0 90/7 

S5 يکشاورز خدمات و هانهاده عرضه شگاهينما يبرگزار 
 منطقه در کیارگان

61/0 065/0 32/9 

S6 يبندبسته و يفرآور نهیزم در يیهاشرکت وجود 
 کیارگان يکشاورز محصوالت

55/0 065/0 36/8 
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F1 مصرف هزیانگ تا يیمایش کود و سموم متیق يآزادساز 
 ابدي کاهش ه،يرویب

34/0 129/0 63/2  
 
662/0 

 
 
871/0 F2 کیارگان محصول دیتول خدمات و هانهاده يگذار متیق 

 دولت توسط
24/0 066/0 63/3 

F3 33/4 099/0 43/0 کود مثل يکشاورز يهانهاده نهيهز کاهش 

F4 02/5 139/0 70/0 دولت توسط خاک و آب شيآزما يهانهيهز پرداخت 
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E1 و منطقه کشاورزان ريسا به کار کیارگان کشاورزان یمعرف 
 گروه دو نيا نیب ارتباط يبرقرار

49/0 171/0 86/2  
 
578/0 

 
 
797/0 
 

E2 دیتول به نسبت کشاورزان يساز آگاه اطالع رسانی و 
 سالم محصول

53/0 176/0 00/3 

E3 محصول دیتول خصوص در یجيترو اتينشر عيتوز و دیتول 
 سالم

31/0 103/0 00/3 

 قیتحق جينتا: ماخذ
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 یتمام که دهدیم نشان( 2جدول) جينتا   

دسترسی به  بهبود يسازوکارها عوامل سازه ينشانگرها

 کیارگان محصول دیتول و کیارگان يکشاورز خدمات

 فرض ،بیترت نيبد. هستند 96/1 از باالتر  tريمقاد يدارا

 لیتشک در نشانگرها نقش نبودن داریمعن بر یمبن صفر

 لیتحل قالب در روابط يداریمعن و رد یبررس مورد سازه

-افتهي به توجه با. گرفت قراربررسی  مورد يديیتأ یعامل

 ،يیراهنما و يامشاوره خدمات بخش در، (2جدول) يها

 از استفاده نحوه مورد در کارشناسان يیراهنما خدمات

 و يیراهنماکسب  کشاورزان، به يکشاورز يهانهاده

 و روستا به مروج مراجعهاز طريق  کشاورزان  مشاوره

 دگاهيد از 61/0 و 62/0 یعامل يبارها با مزرعه

دسترسی به  بهبود يبرا خدمات نيترمؤثر کشاورزان

 بهبود بخش در. هستند کیارگان يکشاورز خدمات 

 يهانهاده از استفاده و دسترس در يکشاورز يتوانمند

 شگاهينما يبرگزار شامل خدمات نيترمؤثر ،کیارگان

 منطقه، در کیارگان يکشاورز خدمات و هانهاده عرضه

 يبندبسته و يفرآور نهیزم در يیهاشرکت وجود

 اصالح ارقام و بذور از استفاده سالم، يکشاورز محصوالت

 و کاهش را يیایمیش سموم فمصر به اهیگ ازین که شده

-اطالع و دهدیم شيافزا را آفات مقابل در اهیگ مقاومت

 محصول دیتول يهانهاده خصوص در کشاورزان به یرسان

-یم 54/0 و 55/0 ،61/0 یبارعامل با بیترت به سالم

 مانند یخدمات ،ياعتبار التیتسه قسمت در. باشند

 لت،دو توسط خاک و آب شيآزما يهانهيهز پرداخت

 يآزادساز و کود مثل يکشاورز يهانهاده نهيهز کاهش

 مصرف زهیانگ کاهش يبرا يیایمیش کود و سموم متیق

 نيشتریب 34/0 و 43/0 ،70/0 یعامل يبارها با هيرویب

 يکشاورز دسترسی به خدمات  بهبود در را نقش

 -ارتباطی بخش در. دارد کشاورزان دگاهيد از کیارگان

 یعوامل کیارگان محصول دیولت خصوص در یاطالعات

 دیتول خصوص در یجيترو اتينشر عيتوز و دیتول رینظ

 ريسا به کارکیارگان کشاورزان یمعرف سالم، محصول

 گروه، دو نيا نیب ارتباط يبرقرار و منطقه کشاورزان

 دیتول به نسبت کشاورزان يسازآگاه رسانی واطالع

 و 49/0 ،53/0 یعامل يبارها با بیترت به سالم، محصول

 .نديآیم حساب به روش نيمؤثر تر 31/0

 

 محصول دیتول و کیارگان يکشاورز  دسترسی به خدمات بهبود يسازوکارها يریگ اندازه مدل یبرازندگ يهاشاخص - 3جدول

 کیارگان

 شده محاسبه مقدار مطلوب حد شاخص

 024/0 صفر به کينزد RMR ماندهاپس مجذور میانگین

 047/0 صفر به کينزد SRMR شده استاندارد ماندهاپس مجذور میانگین

 95/0 باالتر و GFI 85/0 برازندگی شاخص

 00/1 باالتر و 9/0 (NFI) برازندگی شدهنرم شاخص

 00/1 باالتر و 9/0 (NNFI) برازندگی نشدهنرم شاخص

 99/0 باالتر و 9/0 (IFI) فزاينده برازندگی شاخص

 00/1 باالتر و 9/0 (CFI) تطبیقی برازندگی شاخص

 018/0 کمتر و RMSEA 08/0 تقريب، خطاي واريانس برآورد دوم ريشه
 

 (Kalantari,2012).و  قیتحق جينتا: ماخذ
 

( 3) جدول در که یبرازندگ يهاشاخص به توجه با

 يریگاندازه مدل که گفت توانیم شود،یم مالحظه

 دسترسی کشاورزان به خدمات  بهبود يسازوکارها

 جهت کیارگان محصول دیتول و کیارگان يکشاورز

 هر به مربوط ينشانگرها و هاسازه نیب روابط برازش

 اساس بر توانیم پس. باشدیم قبول قابل و معتبر سازه

 مورد ينشانگرها که گفت قیتحق افتهي برازش مدل

 هاآن یعامل يربنايز با هاسازه سنجش يبرا استفاده

 يریگاندازه مدل. دهدیم شانن را یقبول قابل تطابق

 دسترسی کشاورزان به خدمات  بهبود يسازوکارها

 شکل) در کیارگان محصول دیتول و کیارگان يکشاورز

(  2-و )خروجی نرم افزار لیزرل در بخش ضمائم الف (2

 .است شده آورده
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 کیارگان کشاورزي  دسترسی به خدمات بهبود يسازوکارها يریگ زهاندا مدلبار عاملی متغیر ها در   -2شکل 

 

 

 

 

61/0 

62/0 

ای و خدمات مشاوره
 های کشاورزی به کشاورزانراهنمایی کارشناسان در مورد نحوه استفاده از نهاده راهنمایی

 ستم های آبیاری تحت فشارآموزش کشاورزان درایجاد و بهره برداری از سی

خدمات کشاورزی در 
زمینه های زراعت، 

دامداری، باغداری آبیاری 
 مناسب

52/0 

50/0 
 سازی کود حیوانی برای مصرف )پوساندن صحیح(آموزش کشاورزان در خصوص آماده

54/0 
 های تولید محصول سالماطالع رسانی به کشاورزان در خصوص نهاده

بذور و ارقام اصالح شده که نیاز گیاه به مصرف سموم شیمیایی کاهش و مقاومت گیاه در مقابل آفات استفاده از  55/0
 را افزایش مییمی دهد

68/0 

61/0 

 ها و خدمات کشاورزی ارگانیک در منطقهبرگزاری نمایشگاه عرضه نهاده
 

 هایی در زمینه فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی ارگانیکوجود شرکت

 

 تسهیالت اعتباری
34/0 

 رویه، کاهش یابدآزادسازی قیمت سموم و کود شیمیایی تا انکیزه مصرف بی

43/0 

20/0 
 ها و خدمات تولید محصول سالم توسط دولتقیمت گذاری نهاده

 های کشاورزی مثل کودکاهش هزینه نهاده

70/0 
 های آزمایش آب و خاک توسط دولتپرداخت هزینه

 در یاطالعات-رتباطیا 49/0
 محصول دیتول خصوص

 کیارگان

 

معرفی کشاورزان ارگانیک کار به سایر کشاورزان منطقه و برقراری  ارتباط بین 
 این دو گروه

31/0 

 سالم محصول دیتول به نسبت کشاورزان یساز آگاه اطالع رسانی و 53/0

 یکتولید و توزیع نشریات ترویجی  در خصوص تولید محصول ارگان

  مزرعه و روستا به مروج مراجعهاز طریق کشاورزان  مشاوره و ییراهنماکسب 
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  کیارگانکشاورزي  دسترسی به خدمات بهبود يسازوکارها يریگاندازه مدل ضرايب سطح معنی داري در -3 شکل

 

 

کشاورزي  دسترسی به خدمات بهبود يازوکارها

  کيارگان

افزار و خروجی نرم 3)شکل  لعهمطا مورد قیتحق در

شاخص  کهنيا به توجه با( 3-لیزرل در بخش ضمائم الف

 روابط اند،شده تربزرگ 96/1 از یعامل يبارها داريمعنی

-هب. است شده معنادار مربوطه يهاعامل با رهایمتغ نيا

 که دهندیم نشان بخش نيا يهاافتهي گر،يدعبارت

هاي کارسازو تیوضع سنجش يبرا یانتخاب يرهایمتغ

 دقت از کیارگان يکشاورزبهبود دسترسی به خدمات 

 انیب توانیم ،رونيا از .اندبوده برخوردار یکاف و الزم

 ينظر يربنايز با شده، استفاده يهاشاخص که کرد

 هیکل. دهندیم نشان را یقبول قابلسازگاري  قیتحق

     .شوندیم ديیتأ اتیفرض و باشندیم معنادار زین روابط

 گيري نتيجه

باعث بهبود  تواندیم کیارگان يکشاورز ،شکبدون

-طیدر جهت حفظ مح نقش کشاورزان ءارتقاو  يداريپا

-پژوهش حاضر، مهم درو سالمت مردم گردد.  ستيز

کشاورزان به  یکه موجب بهبود دسترس یعوامل نيتر

 شوندیم قم استان در کیارگان يکشاورزخدمات 

نتايج اين ستخراج شدند که بر اساس و ا يیشناسا

 بهبود ،يیراهنما و يامشاوره خدمات شاملخدمات 

 يهانهاده از استفاده و یدسترس در يکشاورز يتوانمند

 یاطالعات -ارتباطی و ياعتبار التیتسه ،کیارگان

اي و راهنمايی، کسب در بعد خدمات مشاوره .هستند

 به مروج راجعهماز طريق  کشاورزان مشاوره و يیراهنما

هاي در مورد نحوه استفاده از نهاده مزرعه و روستا

کشاورزي ارگانیک به کشاورزان داراي اهمیت زيادي 

85/8 

79/8 

 های کشاورزی به کشاورزاندهراهنمایی کارشناسان در مورد نحوه استفاده از نها

 های آبیاری تحت فشارآموزش کشاورزان در ایجاد و بهره برداری از سیستم

28/8 

97/7 
 سازی کود حیوانی برای مصرف )پوساندن صحیح(آموزش کشاورزان در خصوص آماده

 های تولید محصول سالماطالع رسانی به کشاورزان در خصوص نهاده 97/7

ده از بذور و ارقام اصالح شده که نیاز گیاه به مصرف سموم شیمیایی کاهش و استفا 44/8
 مقاومت گیاه در مقابل آفات را افزایش مییمی دهد

36/8 

32/9 
 ها  و خدمات کشاورزی ارگانیک در منطقهبرگزاری نمایشگاه عرضه نهاده

 
 رگانیکهایی در زمینه فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی اوجود شرکت

 رویه، کاهش یابدآزادسازی قیمت سموم و کود شیمیایی تا انکیزه مصرف بی

33/
4 

 ها و خدمات تولید محصول سالم توسط دولتقیمت گذاری نهاده 63/3

 های کشاورزی مثل کودکاهش هزینه نهاده
02/5 

 های آزمایش آب و خاک توسط دولتپرداخت هزینه

86/2 
 ارتباط  ه سایر کشاورزان منطقه و برقراریانیک کار بمعرفی کشاورزان ارگ

00/3 

 سالم محصول دیتول به نسبت کشاورزان یساز آگاه اطالع رسانی وبرگزار 00/3

 تولید و توزیع نشریات ترویجی  در خصوص تولید محصول ارگانیک

ای و خدمات مشاوره  مزرعه و روستا به مروج مراجعهاز طریق کشاورزان  مشاوره  و ییراهنماکسب 
 راهنمایی

خدمات کشاورزی در 
زمینه های زراعت، 

دامداری، باغداری آبیاری 
 مناسب

 

 تسهیالت اعتباری

 در یاطالعات-ارتباطی
 محصول دیتول خصوص

 کیارگان
 

63/2 
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اي و راهنمايی موجب افزايش باشد. خدمات مشاورهمی

آگاهی و دانش کشاورزان نسبت به کشاورزي ارگانیک 

شود. در واقع، شبکه خدمات مشاوره و راهنمايی می

مات ترويجی هستند که از طريق ل يافته خدشکل تکام

ها و انتقال ه دانش و اطالعات الزم و بهبود مهارتاراي

هاي مناسب به تناسب نیاز هريک از کشاورزان و فناوري

شوند. بهبود عملکرد تولیدي آنها را موجب می ،در نتیجه

در بعد بهبود توانمندي کشاورزان در دسترسی و 

ارگانیک، برگزاري نمايشگاه عرضه هاي استفاده از نهاده

ها و خدمات کشاورزي ارگانیک در منطقه، استفاده نهاده

از بذور و ارقام اصالح شده که نیاز گیاه به مصرف سموم 

شیمیايی را کاهش و مقاومت گیاه در مقابل آفات را 

در اين زمینه قابل   مؤثرعنوان راهکار دهد بهافزايش می

 است الزم که یاقدامات نیاول ن،يبنابرا توصیه است.

 جمله از هاتيحما انواع رندیگ قرار گذاراناستیس مدنظر

-بهره به یمالمديريت  و يساختار -هاي نهاديتيحما

 کیارگان يهاوهیش از استفاده سمت به که است یبرداران

 ارائه جهت الزم يسازوکارها هيارا منظوربه. روندیم

 به کیارگان يرزکشاو یتخصص يهانهاده و خدمات

 يهاتیفعال بر مؤثر ینظارت نهاد کي جاديا کشاورزان،

ضروري  مهیب خدمات ي وگذاربرچسب نامه،یگواه صدور

است. ادارات کل استاندارد بايد نقش تعريف شده و 

 و هیته با ،نیهمچنمشخصی در اين رابطه ايفا نمايند. 

 و یستيز اي یآل يکودها به آسان یدسترس و دیتول

 عيتوز و کشاورزان به هاآن از استفاده نحوه زشآمو

 باعث دتوانیم کشاورزان، به متیق ارزان یدام يکودها

 منطقه در گانیکي به شیوه ارکشاورز تیوضع بهبود

از  یکيپژوهش نشان داد که  نيا يهاافتهي .دوش

 کشاورزان یدر بهبود دسترس یمهم و اساس يسازوکارها

 یاطالعات يسازوکارها کیارگان يبه خدمات کشاورز

 ,.Aryal et al) پیشین قاتیتحق جينتا با که باشدیم

2009 ،Makatouni, 2002 ،(Baba Akbari et al., 2008 

چرا که میزان شناخت مردم از ضرر و  مطابقت دارد.

 ،هاي ناشی از مصرف سموم شیمیايی و همچنینزيان

 هاي جمعیرسانه .فوايد محصوالت ارگانیک کم است

هاي متناسب با ه برنامههمانند راديو و تلويزيون با اراي

توانند مردم را هاي ناشی از محصوالت ارگانیک میمزيت

رسانی به کشاورزان در اطالعدر اين زمینه آگاه نمايند. 

هاي ضروري و موجود براي تولید محصول خصوص نهاده

دهنده اهمیت سالم داراي اولويت باال هستند که نشان

رسانی براي کسب اطالعات ي نقش آموزش و اطالعباال

مناسب از آنها  هاي ارگانیک و استفادهبیشتر درباره نهاده

 Lashgar قاتیتحق جينتاباشد. در کشاورزي ارگانیک می

Ara and Asadi  (2008 )به بازار  ینشان داد که دسترس

 رشيبا پذ یو اطالعات یارتباط لياستفاده از وسا زانیو م

دارد. با  یکشاورز رابطه مثبتهاي جديد توسط وريفنا

اطالع خدمات نشان داد که  قیتحق جينتا نکهيتوجه به ا

 بهبود در مهم يهااز عامل یکي یو آموزش یرسان

 ،لذا است؛ کیارگان يکشاورز دسترسی به خدمات 

 دیتول به نسبت کشاورزان يسازآگاه رسانی واطالع

باط قرار دادن کشاورزان ، معرفی و در ارتسالم محصول

ارگانیک کار به ساير کشاورزان منطقه و برقراري ارتباط 

بین اين دو گروه با هدف توسعه ترويج کشاورز به 

کشاورز و تولید و توزيع نشريات ترويجی مناسب 

گانیک و تولید محصول سالم، نقش مهمی کشاورزي ار

در توسعه کشاورزي ارگانیک دارند. در بعد تسهیالت 

هاي آزمايش آب و خاک توسط ، پرداخت هزينهاعتباري

مقیاس، کاهش دولت در حمايت از کشاورزان کوچک

هاي آلی و آزادسازي هاي کشاورزي مثل کودهزينه نهاده

رويه، قیمت سموم و کود شیمیايی تا انگیزه مصرف بی

عنوان سه عامل برتر شناسايی شدند که کاهش يابد، به

ايش حمايت دولت از بخش کشاورزي نمايانگر لزوم افز

ه خدمات و با ارائه تسهیالت الزم براي اراي ارگانیک

باشد. اين هاي تخصصی کشاورزي ارگانیک مینهاده

 ( و2009) .Enayati Rad et al  قاتیتحق جينتا باها يافته

Motiei Langroudi et al. (2010 )لذا. دارد مطابقت، 

 بخش در دیتول يهیبن تيتقو يبرا که شودیم شنهادیپ

 بخش يهانهاده به ارانهي پرداخت ک،یارگان يکشاورز

 یمتیق با دیتول يهانهاده يعرضه اي کیارگان يکشاورز

در دستور کار دولت  کشاورزان به آزاد بازار از ترنيیپا

 دیتول يهانهيهز کاهش با بیترت نيبد قرار گیرد.

 ن حوزهدر اي کشاورزان تیفعال ،گانیکمحصول ار

و انگیزه آنها براي گذار از کشاورزي متعارف به  سودآورتر

 يديیتأيابد. نتايج تحلیل عاملی ارگانیک افزايش می

نشان داد که نشانگرهاي انتخابی تحقیق که بر اساس 

اند اثر خود را مرور ادبیات و نظر خبرگان گردآوري شده
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در سنجش سازوکارهاي بهبود دسترسی به خدمات  

زي ارگانیک و تولید محصول ارگانیک در جامعه کشاور

دهند. داري نشان میآماري مورد مطالعه به شکل معنی

داري هر چهار ساختار مدل حاضر با توجه به معنی ،لذا

ها مناسب است و با هاي سنجش آنبعد و شاخص

-زيربناي تئوري پژوهش تطابق قابل قبولی را نشان می

توان از اين مدل آتی نیز میدر تحقیقات  ،دهد. بنابراين

 براي سنجش سازوکارهاي بهبود دسترسی به خدمات

کشاورزي ارگانیک و تولید محصول ارگانیک استفاده 

 کرد. 

 يشنهادهاپ

هاي هاي حاصل از تحقیق پیشنهادبر اساس يافته

 گردد: ه میيزير ارا

خدمات مشاوره و  هيا توجه به اهمیت اراب -1

 گذار از کشاورزي رزان عالقمندراهنمايی براي کشاو

شود مديريت جهاد ارگانیک پیشنهاد می متعارف به

ي اين خدمات اي جهت عرضهکشاورزي استان برنامه

هاي خدمات طراحی و اجرا نمايد. تشويق شرکت

اي و همچنین بخش خصوصی براي مشاوره –مهندسی 

 دادرارقتواند در قالب عقد اين خدمات که البته می هيارا

هم مهاي میدانی صورت پذيرد، بسیار سالیانه و باز ديد

 است. 

تولید  بسیاري از کشاورزان براي ورود به عرصه -2

هاي سازي در زمینهمحصول ارگانیک نیاز به توانمند

دانش و مهارت آنها در  يدانشی و مهارتی دارند. ارتقا

رمی هاي داخلی مانند کود دامی، واستفاده بهینه از نهاده

هاي مبارزه گیري روشکاربقاياي گیاهی و بهکمپوست و 

ها و بیولوژيکی و مکانیکی براي کنترل آفات و بیماري

هاي ارگانیک و آلی در سازي آنها با نهادهآشنا ،همچنین

توانند جايگزين مواد شیمیايی شوند، بايد بازار که می

هاي شود دورهیشنهاد میپمورد توجه قرار گیرد. 

سازي کشاورزان در زمینه کشاورزي زشی توانمندآمو

هاي بخش هاي مسئول و شرکتارگانیک توسط نهاد

 خصوصی مورد توجه قرار گیرد. 

با توجه به اينکه گذار از کشاورزي متعارف به -3

زيست سمت ارگانیک که هدف آنها بهبود سالمت محیط

-گذاري در زيرو جامعه است مستلزم هزينه و سرمايه

شود موسسات باشد، پیشنهاد میهاي جديد میساخت

هاي ويژه بانک کشاورزي رديفها بهاعتباري و بانک

بهره براي حمايت از توسعه کشاورزي اعتباري کم

 هاي خود منظور نمايند. ارگانیک در برنامه

غات، توزيع نشريات ترويجی و ، تبلیتولید محتوا-4

تواند گام میهاي اطالع رسانی گیري ساير روشبکار

گانیک در منطقه در گسترش سريع کشاورزي ار يمؤثر

د هاي فعال در اين عرصه مورباشد که بايد توسط نهاد

 توجه قرار گیرد.

 سپاسگزاري

اين تحقیق با حمايت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه 

دانی تهران صورت گرفته که محققان مراتب تشکر و قدر

 دارند.میخود را از اين معاونت ابراز 
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