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Organic farming involves the use of indigenous knowledge and experiences and new scientific information to 
reduce or control use of different chemicals and drugs in the production of animal products, including organic 
milk, which is a flow and promising product produced in different countries across the world. The purpose of 
this study was to identify the potentials and prerequisites of organic milk production in rural and nomadic areas 
from the viewpoints of experts in Ardabil province. This study was a descriptive-correlation research in which 
statistical population consisted of experts  from  Organization of Jihade-Agriculture and consultancy-technical 
private companies in Ardabil province (N=200) out of which a sample of 130 people were selected in accor-
dance with Krejtsy & Morgan sampling table. Stratified proportionate random sampling technique was applied 
to select the samples. For collecting data, a questionnaire was developed based on an information provided by 
literature review. The validity of the questionnaire was confirmed by expert judgment who were some people 
working in the area of  organic production and faculty members of in the Department of Agricultural Manage-
ment and Development in the University of Tehran. The reliability of the interview instrument was assessed 
by using Cronbach's alpha coefficient, its values were found between 0.85 and 0.94, respectively. The data 
analysis has identified five potentials viz., economic, environmental, technical, production and yield-related. 
The results also showed that seven basic requisites for organic milk production are social, economic, research, 
regulatory, institutional, education and awareness and policy implications. According to the results, Ardabil 
province has substantial potential for organic livestock production, including organic milk, which requires the 
creation of basic infrastructure in various fields.
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Extended Abstract

1. Introduction

ver the past two decades, manufac-
turers, policymakers, and consumer 

policy makers around the world have focused on organic 
products. One of the most important reasons for this is 
the environmental, social and economic benefits and 
the adaptation of organic systems to local resources and 
inputs. Organic farming involves the use of indigenous 
knowledge and experiences and new scientific informa-O
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tion to reduce or control the use of different chemicals 
and drugs in the production of animal products, including 
organic milk, which is a flow and promising product pro-
duced in different countries across the world.  The general 
objective of this research is to identify the potentials and 
prerequisites of organic milk production in rural and no-
madic areas from the point of view of experts in Ardabil 
province, with the following specific objectives: 1. Identi-
fication of personal and job characteristics of the experts' 
2. Identification and analysis of the potential and produc-
tion areas of organic milk in Ardabil province 3. Identifi-
cation and analysis of infrastructure and prerequisites for 
the production of organic milk in the province of Ardabil.

2. Methodology 

Statistical population consisted of experts from Orga-
nization of Jihade-Agriculture and consultancy-technical 
private companies in Ardabil province (N=200) out of 
which a sample of 130 people were selected in accordance 
with Krejtsy & Morgan sampling table. Stratified propor-
tionate random sampling technique was applied to select 
the samples. For collecting data, a questionnaire was de-
veloped based on an information provided by literature 
review. The validity of the questionnaire was confirmed 
by expert judgment who were some people working in 
the area of  organic production and faculty members of in 
the Department of Agricultural Management and Devel-
opment in the University of Tehran. The reliability of the 
interview instrument was assessed by using Cronbach's 
alpha coefficient, its values were found between 0.85 and 
0.94, respectively exploratory factor analysis was used 
to analyze the data obtained from the research, extract-
ing and categorizing the most effective variables in the 
fields of organic milk production and the prerequisites for 
organic milk production in Ardabil province. 

3. Results

Descriptive data analysis indicated that the majority of 
subjects (72.1%) were male and their average age was 35 
years. Half of the surveyed experts had an undergraduate 
degree in livestock breeding, and 89% of them had gradu-
ated from different academic disciplines. In addition, the 
majority of the experts (80.60%) serves as animal hus-
bandry advisory services with an average of 10 years of 
work experience. The results of factor analysis of the po-
tential and the capacity in Ardabil province for converting 
organic milk production showed that there are significant 
capacity and backgrounds in the region in the context of 
economic, environmental, technical, production and qual-
ity of organic milk. The results of the analysis of the pre-
requisites for organic milk production in Ardabil province 

showed that socioeconomic, economic, research, regula-
tory, support, educational, informational and policy plat-
forms are very crucial for the transition from conventional 
system of livestock production into organic production of 
milk in Ardabil province.

4. Discussion

The findings of this study indicate that livestock farm-
ing, is one of the key pillars of the agricultural develop-
ment sector which is one of the main sources of human 
nutrition needs. On the other hand, producers, politicians 
and consumers during the past two decades have been ori-
ented towards the production of organic milk based on the 
potentials available in Ardabil province. Therefore, based 
on the indigenous economic, environmental, technical, 
and production resources in the province, livestock farm-
ers should be more informed about organic farming and 
the process of production of organic milk should be grad-
ually introduced to the animal sector of Ardabil province.

5. Conclusion

Moreover, by following all the institutional and social 
infrastructure, economic, policymaking, legal, research 
and educational information, it expands the use of organic 
livestock to the optimum level. Hence, policymakers and 
livestock development planners are advised to focus on 
the production of organic milk as follows:

1- Plans are needed to provide educational services for 
standardization services and animal husbandry skills to 
livestock farmers and livestock experts.

2- Organic dairy farms will act as a model of support-
ing, serving, counseling and institutionalizing of all dairy 
farmers in the province of Ardabil.

3- It is necessary to facilitate access to the family labor 
force in livestock farms for employment.

4- The organic milk market should be more sensitive 
and aware to the increasing demand for natural dairy pro-
tein products.

5-The use of indigenous knowledge in the management 
of livestock health to reduce and eliminate use in chemi-
cal drugs is emphasized.
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دامپروری ارگانیک استفاده توأم از تجربیات سنتی و اطالعات علمی جدید برای کاهش مصرف سموم و مواد شیمیایی در تولید 
فرآورده های دامی ازجمله شیر ارگانیک است که این روزها به عنوان محصوالت پرمخاطب در کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی 
در دسترس مردم قرار دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر شناسایی پتانسیل ها و الزامات تولید شیر ارگانیک در نواحی روستایی و عشایری از 
دیدگاه کارشناسان بخش دامپروری استان اردبیل بوده و به روش توصیفی - همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان 
امور دام سازمان جهاد کشاورزی و شرکت های خدمات مشاوره ای دامپروری استان اردبیل تشکیل دادند )N =200( که تعداد 130 نفر بر 
اساس جدول نمونه گیری کرجیسی و مورگان تعیین شد برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید که روایی صوری آن توسط 
اساتید صاحب نظر و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت )0/85 تا 0/94(. نتایج تحقیق زمینه های مختلف 
اقتصادی، زیست محیطی، فنی، تولیدی و پتانسیل محصول را جهت تولید شیر ارگانیک شناسایی نمود. دیگر یافته ها، الزامات اجتماعی، 
اقتصادی، تحقیقاتی، قانونی، نهادی و آموزشی و اطالع رسانی را در روند به کارگیری و ساماندهی زمینه های تولید شیر ارگانیک در استان 
نشان دادند. با توجه به نتایج، استان اردبیل زمینه های مستعدی برای تولیدات دامی ارگانیک من جمله شیر ارگانیک را دارد که مستلزم 

ایجاد زیرساخت هایی بنیادین در حیطه های مختلف است.

کلیدواژه ها: 
الزامات تولید، شیر 

ارگانیک، نواحی روستایی، 
نواحی عشایری، استان 

اردبیل

تاریخ دریافت: 17 بهمن 1397
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مقدمه

در حال حاضر سیاست های کشاورزی در بسیاری از کشورها 
جهت گیری قوی به سمت دوستی با طبیعت را تجربه می نمایند 
سراسر  در  گذشته  دهه  دو  طی  و   (Heydari & Shirazi, 2009)

و  دامی  تولیدات  بخش  سیاست گذاران  تولیدکنندگان،  دنیا 
مصرف کنندگان توجه ویژه ای به محصوالت ارگانیک داشته اند. 
ازجمله مهم ترین دالیل این امر، منافع زیست محیطی، اجتماعی 
و اقتصادی و سازگاری سامانه های ارگانیک با منابع و نهاده های 
محلی است (Oudshoorn et al., 2009). اگرچه کشاورزی ارگانیک 
در مقایسه با کشاورزی سنتي دارای عملکرد کمتری است اما مواد 
باارزش مغذی برابر یا باالتر به همراه بقایای کمتر آفت کش یا عدم 
وجود آن ارائه می کند (Bagheri et al., 2018). در میان مواد غذایی، 
شیر و فراورده های لبني به عنوان ماده غذایي فراسودمند شناخته 
شده اند به طوری که استفاده از آن ها اثر مستقیم و قابل توجهی بر 

سالمتي دارد. لکن شیوه های دامپروری و تولید و فرآوری رایج و 
متداول شیر منجر به ایجاد ترکیباتی در شیر می شود که سالمت 
انسان را به خطر می اندازد (Dabbagh moghaddam et al., 2013) و 
باقیمانده های دارویی در شیر یکی از مهم ترین نگرانی های سالمت 
غذایی در جامعه است و این در حالی است که صنعت دامپروري 
 (Hughes در جهان دومین مصرف کننده بزرگ آنتی بیوتیک هاست
(Heritage ,2011 &. در مقابل در دنیا یک تقاضای در حال رشد 

دارد  وجود  ارگانیک  و  َچرا  بر  مبتنی  لبنی  محصوالت  برای 
و قابل پیش بینی است که محصوالت لبنی ارگانیک به واسطه 
با دوره  پیشرفت های تکنولوژیک که توانایی تولید محصوالتی 
در  درصد   14/1 رشد  می کند،  فراهم  را  طوالنی تر  ماندگاری 
بازار   .(Lane, 2013) نماید  تجربه   2019 الی   2013 سال های 
جهانی محصوالت ارگانیک در سال های اخیر رشد مثبتی داشته 
است، به طوری که ارزش فروش غذا و نوشیدنی ارگانیک به 90 
میلیارد دالر )USA( در سال 2016 رسید که در مقایسه با سال 
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2000 پنج برابر شده است. آمریکای شمالی و اروپا بزرگ ترین 
 (Willer & Lernoud, هستند  ارگانیک  محصوالت  فروش  مراکز 
کشورهای  برخی  کنار  در  سوئد  و  استرالیا  کشورهای   .2018)

ارگانیک در  اروپائی دیگر، جزء اصلی ترین تولیدکنندگان شیر 
دنیا هستند. در حال حاضر 30 درصد شیر تولیدی در کشور 
انگلستان به صورت ارگانیک است و آمریکایی ها سالیانه 20 درصد 
 .(IFOAM, 2013) به تولید شیر ارگانیک در کشور خود می افزایند
به این ترتیب خواسته بسیاری از مصرف کنندگان، تضمین ایمنی 
و سالمت محصول از سوی تولیدکنندگان و اطمینان از نداشتن 
 (Taheri اثر سوء تولید و عرضه محصول بر محیط زیست است
(Moghadam, 2013. به طوری که اصالح الگوی مصرف و اهمیت 

مصرف محصوالت کشاورزی عاری از باقیمانده سموم و کودهای 
شیمیایی جزئی از فرهنگ مصرف بسیاری از کشورها شده است 
لذا نگرانی های مربوط به سالمتی یکی از دالیل مهم و رو به رشد 
 (Rana & paul, مصرف کنندگان برای خرید غذای ارگانیک است
(Lian, 2017; Ozguven , 2012 ;2017 خواص شیر ارگانیک نیز در 

انگیزه تمایل مصرف کنندگان تأثیر دارد چراکه که شیر حاصل 
از نظام تولیدی دامپروری ارگانیک در مقایسه با شیر معمولی، 
به لحاظ ترکیب اسیدهای چرب، میزان آنتی اکسیدان ها، مواد 
 (Velayati معدنی و ویتامین ها و ماندگاری تفاوت های فاحشی دارد
شیرهای  در  مغذی  مواد  مهم ترین  به عنوان   .& Talebi, 2013)

ارگانیک می توان به مواردی چون وجود امگا3، اسید لینولئیک 
اشاره داشت. شیر  آنتی اکسیدان ها  و وجود  ویتامین ها  مزدوج، 
و  آب  تحت شرایط  و  دارد  اشباع شده کمتری  ارگانیک چربی 
 (Benbrook هوایی کمتر خواص مفید خود را از دست می دهد
(et al., 2013; Butler et al., 2008; Bloksma et al., 2008. عواملی 

چون ارزش های سالمت، برند، اعتبار و طعم و مزه از مزیت های 
 .(Kubon & Olech, 2018) است  ارگانیک  محصوالت  رقابتی 
دامپروری ارگانیک و تولید شیر ارگانیک زیرمجموعه ای از یک 
سامانه کشاورزی ارگانیک است که در آن از نهاده های بیرونی 
کمتری استفاده می شود؛ به طوری که بقایای سموم، آفت کش ها، 
هورمون ها و آنتی بیوتیک ها را در مواد غذایی کم کرده، تغذیه دام 
با خوراک ارگانیک و دسترسی به مرتع صورت می گیرد. همچنین 
افزودنی  به عنوان مواد  از مواد معدنی و ویتامین ها  استفاده  در 
به دانش بومی تأکید دارد. درواقع دامپروری  خوراک دام غالباً 
ارگانیک یک فعالیت مبتنی بر زمین بوده  و با هدف جلوگیری از 
آلودگی محیط زیست، به ویژه منابع طبیعی مانند خاک و آب رابطه 
 (Escribano, 2016; تنگاتنگی بین این تولید و زمین فراهم می کند
(Fakhraei, 2010. تأکید دامپروری ارگانیک معطوف به برطرف 

کردن نیازهای مختلف دام های مزرعه است و مستلزم استانداردها 
و اصولی است. فاکتورهای مطرح در دامپروری ارگانیک عبارت اند 
از: تغذیه دام، اصالح دام، دامپزشکی و بهداشت دام، مدیریت 
 (Sanjabi, 2013; ضایعات، آسایش و رفاه دام و حقوق کارگران
کشور  در  ارگانیک  دامپروری  اجرای   .Winckler et al., 2012)

ما با مسائل و مشکالتی پیش رو است که عبارت اند از: وجود 
بیماری های دامی که واکسیناسیون علیه آن ها ضروری است )تب 
برفکی، سل، برسلوزو غیره(، عدم کنترل کافی مرزهای کشور در 
خصوص قاچاق دام و انتقال بیماری ها به ویژه در شرق کشور، 
زیرساخت های  وجود  عدم  مربوط،  استانداردهای  وجود  عدم 
مقررات،  و  قوانین  سیاست گذاری،  اقتصادی،  )نهادی،  ضروری 
تولید کافی علوفه ارگانیک و غیره(، عدم اطالع رسانی و پایین 
بودن اطالعات عمومی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان درزمینه 
دامپروری ارگانیک (Sanjabi, 2011). بااین حال در کشور بسیاری 
از سامانه های کشاورزی و تولیدات دامی و غذایی از اولویت و 
امتیاز برای تبدیل به کشاورزی و محصوالت ارگانیک گواهی شده 
برخوردارند، ازجمله این نظام ها می توان به مجتمع های صنعتی 
پرورش و نگهداری دام و نیز تولیدات عشایر کوچ نشین اشاره 
گواهی  صدور  برای  بسیاری  بالقوه  توانمندی های  که  نمود 
تشکیالتی  هیچ گونه  ولی  دارد،  وجود  آن ها  تولیدات  ارگانیک 
برای سامان دهی، گواهی و یا فروش محصوالت تولیدشده دامی و 
غذایی در این گونه نظام ها که عموماً در آن ها اصول و قواعد تولید 
ارگانیک به طور طبیعی و ناخودآگاه اجرا می شود، وجود ندارد 
(Sanjabi, 2012). از طرفی مناطق روستایی رکن مهمی از جوامع 

با کاهش  فرآیندهایی  این مناطق طی  اما  را تشکیل می دهد. 
جمعیت مواجه شده  و در مواردی خالی از سکنه شده اند. این 
مسئله پایداری مناطق روستایی را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و 
زیست محیطی تحت الشعاع قرار می دهد. غلبه بر این مسئله یکی از 
ضرورت های توسعه پایدار روستایی است (Gabriel, 2007). با توجه 
به چالش های تغییر اقلیم که بخش کشاورزی به شدت از آن متأثر 
شده است، بخش دامپروری در راستای پایداری اقتصاد روستایی و 
اکوسیستم ها اهمیت زیادی دارد. لذا با توجه به تقاضای رو به رشد 
برای محصوالت دامی، نیاز به طراحی سامانه های تولیدات دامی 
جدیدی است که ترکیبی از امنیت غذایی و پایداری را به وجود 
آورد. دامپروری ارگانیک یک راهبرد مفید برای رسیدن به چنین 
ارزیابی  در  محققان   .(Escribano, 2016) است  محوری  هدف 
روستایی  پایدار  توسعه  در  ارگانیک  دامپروری  بهینه  تأثیرات 
نشان دادند که تولیدات ارگانیک یک رکن مؤثر توسعه پایدار 
روستایی است. این مدل تولید، اثرات جانبی مثبت زیادی نسبت 
به مدل تولید مرسوم دارد که عبارت اند از حفاظت از کشت و 
اکوسیستم، ایجاد شغل، درآمد کارگران، سودآوری مزارع و اقتصاد 
محلی (Escribano et al., 2015; Pauselli, 2009). در ایران، استان 
اردبیل یکی از مناطق مهم دامپروری کشور بوده و حرفه اصلی 
مردم دامپروری است. در حال حاضر نیز دامپروری در اقتصاد 
منطقه نقش مؤثری ایفا می کند. وجود دامداران باتجربه در استان 
و امکانات بالقوه خدادادی و مراتع سرسبز و دشت حاصلخیز مغان 
و عشایر ایل شاهسون و گوسفند نژاد مغانی از پتانسیل های استان 
در جهت تولید فرآورده های لبنی است. در حال حاضر تعداد کل 
جمعیت دام استان 3 میلیون و 898 هزار و 259 واحد دامی 
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است که از این تعداد 1 میلیون و 971 هزار و 384 واحد آن را 
دام سنگین و 1 میلیون 926 هزار و 875 واحد آن را دام سبک 
تشکیل می دهد. ساالنه در استان اردبیل 29 هزار و 720 تن 
گوشت قرمز، 265 هزار و 390 تن شیر خام، 42 هزار و 356 
تن گوشت مرغ و 8 هزار و 142 تن تخم مرغ و 6 هزار و 151 
تن عسل تولید می شود به همین دلیل یکی از استان های موفق 
و مطرح در بخش دامداری در کشور محسوب می شود و بر اساس 
مطالعات معاونت برنامه ریزی استانداری اردبیل بر اساس شاخص 
RCA1، بخش دامداری با شاخصی معادل 48/5 باالترین مزیت 

 (Ardabil نسبی در میان فعالیت های کشاورزی استان اردبیل دارد
.Agricultural Jihad Organization, 2018)

مروری بر ادبیات موضوع

سمت  به  حرکت  راستای  در  گسترده ای  تجربی  مطالعات 
تولید محصوالت ارگانیک انجام شده است و تأکید بر آن است 
که به جای تحلیل شاخص های بیرونی، بایستی زیرساخت ها و 
پتانسیل های موجود تولید بررسی شده و بر اساس پتانسیل ها و 
واقعیت های موجود الزامات و برنامه ریزی های الزم را پایه ریزی 
محققان  راستا  این  در   .(Sharifi Moghaddam, 2010) کرد 
فاکتورهایی چون دسترسی به نیروی کار خانوادگی، سطح پایین 
و  به مزرعه، شرایط طبیعی  نهاده های کود و سم  ورود  میزان 
اقلیمی مناسب برای تولید محصوالت و ساختار متنوع کشاورزی 
را به عنوان مزیت ها و پتانسیل های نظام های تولیدی ارگانیک 
 (Moteei Langroudi & Khorasani, 2010; Yaqubbi معرفی نمودند
(Nasseri, 2010; Gholami, 2013 & در پژوهشی قابلیت هایی چون 

بالقوه درزمینه ی تولید  وجود نیروی کار مناسب، وجود توان 
و  دهقانی  بهره برداری  نظام  وجود  ارگانیک،  محصوالت  برخی 
خرده مالکی، سامانه های کشاورزی و دامداری سنتی و مبتنی بر 
مرتع و افزایش تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصوالت سالم 
و بهداشتی در جهت گیری به سمت تولیدات ارگانیک معرفی 
گردید (Abdullahi, 2008). در بررسی انگیزش کشاورزان نسبت به 
کشاورزی ارگانیک، مشخص شد که مؤثرترین انگیزه کشاورزان 
ارگانیک کار سالمت غذایی محصوالت ارگانیک و نگرش مثبت 
 (Akbari et al., 2018; است  انسان  سالمتی  و  محیط زیست  به 
(Fatemi et al., 2018. همچنین مطالعه نقش کشاورزی ارگانیک 

در امنیت غذایی از دیدگاه کارشناسان کشاورزی ارگانیک سازمان 
جهاد کشاورزی استان تهران نشان داد که قابلیت های کشاورزی 
ارگانیک در موجود بودن، دسترسی، استفاده، پایداری و ایمنی 
را  غذایی  امنیت  واریانس  از  توانست 95/9 درصد  غذایی  مواد 

 .(Maki Abadi et al., 2016) تبیین کند

همکاران  و  خالدی  ارگانیک،  کشاورزی  به  گذار  مطالعه  در 
کشاورزی  با  مرتبط  نهادی  مؤسسات  دادند  نشان   )2007(

Revealed comparative advantage 1. مزیت نسبی آشکارشده

ارگانیک ازجمله دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در ایجاد اطالعات 
برای  طرفی  از  است.  مفید  خیلی  ارگانیک  کشاورزی  برای 
توسعه کشاورزی ارگانیک الزم است نقش عوامل مختلف مانند 
آگاهی و اطالعات، گرایش و تمایالت فردی و مهارت های فنی، 
تکنولوژیکی و مدیریتی، مسائل اجتماعی، عوامل نهادی مانند 
قوانین و مقررات، بازارها و حمایت های دولتی موردتوجه جدی 
 (Khaledi & دولت ها و سیاست گذاران بخش کشاورزی قرار گیرد
(Amjadi, 2011. در مرحله اطالع رسانی نیز مهم ترین رسانه برای 

اطالع رسانی به مصرف کنندگان رادیو و تلویزیون و مهم ترین روش 
از طریق برچسب های  ارگانیک، عرضه  برای عرضه محصوالت 
با توجه   .(Akbari et al., 2008) خاص محصوالت ارگانیک است
به مطالعات انجام شده در خصوص حمایت از تولیدات ارگانیک، 
حمایت از کشاورزان در سال های اولیه کشت ارگانیک چه به صورت 
انگیزه مالی و چه به صورت ارائه خدمات ترویجی در جهت ترغیب 
و تشویق آنان به افزایش تولید محصوالت ارگانیک و تعیین قیمت 
خرید تضمینی محصول ارگانیک باید از سوی دولت موردتوجه 
قرار گیرد (Qadiri Moghadam & Nemati, 2011). ایجاد بازار مجزا 
برای محصوالت ارگانیک، خرید تضمینی محصوالت ارگانیک و 
بیمه محصوالت ارگانیک، وضع قوانین و صدور گواهی نامه های 
از  نیز  ارگانیک  بسته بندی محصوالت  و  تولید  درزمینه  خاص 
ارگانیک  تولیدات  از  حمایت  جهت  در  ضروری  اقدامات  دیگر 
است (Yaqubbi & Nasseri, 2010). نتایج مطالعات اخیر نیز نشان 
می دهد که عوامل فرهنگ سازی و تبلیغات، تقویت کانال های 
توزیع و فروش، حمایت های مالی و اعتباري، بازرسی و نظارت، 
برنامه های آموزشی و ترویجی و تسهیالت گرفتن گواهی، لوگو و 
برندسازي به ترتیب اصلی ترین و مهم ترین پیشران های توسعه 
 (Imani et al., 2017; Sandooghi بازار محصوالت ارگانیک هستند

  .et al., 2019)

در کشورهای درحال توسعه برای ایجاد و نهادینه کردن سیستم 
کشاورزی ارگانیک، سیاست گذاری و برنامه ریزی ضرورت اساسی 
دارد و این سیاست ارتباط مستقیم و کاملی با حمایت از بخش 
اثرات  پژوهشی،  (Babajani, 2014). طی  دارد  ارگانیک  تولیدات 
یک  و  محور  عرضه  سیاست  یک  شامل  مختلف  سیاست های 
سیاست تقاضامحور، در سودآوری و استراتژی های توسعه مزارع 
نمونه لبنی ارگانیک در برخی کشورهای اتحادیه اروپا2 را بررسی 
گردید؛ نتایج نشان داد که مزارع لبنی ارگانیک تحت سیاست 
عرضه محور در درازمدت نسبت به مزارع لبنی ارگانیک تحت 
سیاست تقاضامحور، سودآورتر بوده است. همچنین پتانسیل بهبود 
در جنبه های مختلف مزارع ارگانیک عرضه محور )کاهش هزینه 
و یا بهره وری نیروی کار( مشاهده شد (Ha¨ring, 2003). مطالعه 
و مقایسه سیاست های حمایتی اتحادیه اروپا، اتریش و فنالند از 
کشاورزی ارگانیک، نشان داد که توسعه کشاورزی ارگانیک با 

2. شامل آلمان، دانمارک، انگلستان و ایتالیا
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تصمیمات مربوط به سیاست های حمایتی گذشته همبستگی 
دارد. دیگر نتایج پژوهش در دو بعد پرداخت های حمایتی از بازار 
محصوالت ارگانیک و سیاست های ساختاری، مشخص نمود که 
معیار اندازه گیری توسعه کشاورزی ارگانیک شامل حمایت های 
خاص از بازار محصوالت ارگانیک، یارانه های صادراتی، مدیریت 
مازاد عرضه در بخش ارگانیک و ابزارهای سیاست گذاری در رابطه 

.(Lesjak, 2008) با کشاورزان خرده پا بوده است

بر  ارگانیک،  تولیدات  توسعه  زیرساخت های  مطالعه  در 
عوامل اقتصادی و موضوعات قانونی مرتبط با تولیدات ارگانیک 
به طوری که   .(Flaten et al., 2010) تأکید شده است گواهی شده 
ارگانیک  محصوالت  خرید  و  پذیرش  در  کلیدی  عامل  درآمد 
است (Angulo et al., 2003). دیگر مطالعات پتانسیل بازار در ایفای 
نقش مؤثرتر در حمایت از تولید ارگانیک را نشان می دهد. یکی 
از دالیل برای سطوح باالتر حمایت مالی از کشاورزی ارگانیک 
در طول مدت گذار، به علت عدم دسترسی به حق بیمه قیمت 
ارگانیک است که به طورمعمول تنها یک بار در دوره گذار )3-2 
سال به اتمام رسیده(، قابل دستیابی است و فقط برای محصوالتی 
که به طور کامل در وضعیت ارگانیک تولید می شوند، جهت جبران 
خسارت تأمین می شود. ازاین رو یکی از گزینه ها برای کاهش نیاز 
به حمایت مالی، توسعه بازار برای محصوالت مزارع در دوره گذار 
است (Stolze & Lampkin, 2009). در خصوص حفظ و توسعه بازار 
محصوالت ارگانیک، اگرچه کشت ارگانیک ازلحاظ نظری یک 
گزینه دوام پذیر است، لکن آینده آن به میزان زیاد بستگی به 
حمایت دولت ها و توسعه بخش در ارتباط با سیاست و بازاریابی 
تولیدی  هزینه های  چراکه   .(Hewlett et al., 2002) دارد  تولید 
لبنیات ارگانیک در مقایسه با محصوالت متعارف بین 22 تا 37 
درصد افزایش می یابد، به همین دلیل قیمت این محصوالت نیز 
15 تا 22 درصد بیش از محصوالت متعارف خواهد بود. بنابراین 
 (Shadbolt حمایت های مالی از مزارع لبنی ارگانیک ضرورت دارد
(et al., 2004. به همین منظور سیاست گذاران کشاورزی نیز باید 

به کشاورزان ارگانیک کار از طریق وضع قوانین برای کاهش هزینه 
روش های حفاظتی جایگزین و ارتقای محصوالت آن ها نزدیک تر 

  .(Kourouxou et al., 2008) شوند

در رابطه استانداردسازی و سیستم گواهی محصوالت ارگانیک، 
استانداردهای ضعیف و بروکراسی و سیستم گواهی دهنده غلط، 
تهدیدات بزرگی در توسعه کشاورزی ارگانیک هستند و اصالح 
محصوالت  گواهی  استانداردهای  و  مقررات  کنونی  سیستم 
می تواند مهم ترین فاکتور در رابطه با حمایت از توسعه بخش 
غذای ارگانیک باشد (Viro et al., 2009). در خصوص برچسب زنی 
مصرف کنندگان،  تقاضای  میزان  و  ارگانیک  دامی  محصوالت 
مطالعات نشان می دهد که نشان برچسب های تضمینی رابطه 
 (Cowan et مثبت و معنی داری با تقاضای مصرف کنندگان دارد

 .al., 2000)

با توجه به آنچه بیان شد و جهت حرکت به سمت تولیدات 
دامی ارگانیک به ویژه شیر ارگانیک، مطالعه و کنکاش پتانسیل ها 
و زیرساخت های تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل ضروری 
است. بنابراین هدف کلی پژوهش حاضر، شناسایی پتانسیل ها 
و الزامات تولید شیر ارگانیک در نواحی روستایی و عشایری از 
با  دیدگاه کارشناسان بخش دامپروری استان اردبیل است که 
حرفه ای  و  فردی  ویژگی های  شناسایی  اختصاصی: 1-  اهداف 
و  پتانسیل ها  تحلیل  و  شناسایی  موردمطالعه؛ 2-  کارشناسان 
زمینه های تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل و 3- شناسایی و 
تحلیل زیرساخت ها و الزامات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل 

موردمطالعه و تبیین قرار می گیرد.

روش شناسی تحقیق

روش تحقیقی که در این پژوهش به کار رفته، از بعد ماهیت 
نوع  از  ازنظر میزان کنترل متغیرها  نوع پژوهش های کمی،  از 
غیرآزمایشی و با توجه به هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است 
آن  طی   . است  انجام شده  همبستگی   - توصیفی  روش  به  و 
پتانسیل ها و زمینه های تولید، همچنین زیرساخت ها و الزامات 
تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل مورد شناسایی و تحلیل قرار 
گرفت. کارشناسان امور دام سازمان جهاد کشاورزی )40 نفر( 
و شرکت های خدمات مشاوره ای دامپروری )160نفر( در استان 
اردبیل )درمجموع 200 نفر( جامعه آماری این پژوهش را تشکیل 
می داد. حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه گیری کرجیسی 
مورگان 130 نفر تعیین گردید. نمونه گیری به روش نمونه گیری 
طبقه ای با انتساب متناسب3 انجام گرفت و در داخل طبقه ها افراد 
به طور تصادفی جهت مطالعه انتخاب شده اند. تعداد نمونه مورد 
انتخاب از هر طبقه شامل 26 نفر کارشناس امور دام سازمان جهاد 
کشاورزی و 104 نفر کارشناسان شرکت های خدمات مشاوره ای 
دامپروری شهرستان های استان محاسبه گردید. پرسشنامه ابزار 
اصلی این تحقیق بود که از طریق پرسشگری و مصاحبه با افراد 
موردمطالعه تکمیل و اطالعات الزم گردآوری شد. این پرسشنامه 
مستند بر مرور ادبیات تحقیق بوده و با توجه به اهداف مطالعه، 
از 3 بخش عمده الف( ویژگی های فردی و حرفه ای کارشناسان 
موردمطالعه ب( پتانسیل ها و زمینه های تولید شیر ارگانیک ج( 
و  فاصله ای  اسمی،  مقیاس های  با  ارگانیک  شیر  تولید  الزامات 
نسبی تشکیل شده است. با بررسی ویژگی های فردی و حرفه ای 
شیر  تولید  زمینه های  و  پتانسیل ها  موردمطالعه،  کارشناسان 
ارگانیک از دیدگاه ایشان شناسایی گردید و الزامات تولید شیر 
ارگانیک مورد تحلیل قرار گرفت. روایی محتوایی ابزار مورداستفاده 
در این تحقیق توسط جمعی از صاحب نظران در حوزه ارگانیک 
)انجمن ارگانیک ایران( و اساتید حوزه توسعه کشاورزی )گروه 
مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران( بررسی و تأیید گردید. 

3. 
N
Nnn h
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جهت تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز با استفاده از 30 پرسشنامه در 
مراحل اولیه پرسشگری، پیش آزمون انجام گرفت و مقدار آلفای 
کرونباخ آن با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 محاسبه گردید 
و سپس پایایی )قابلیت اعتماد( بخش های مختلف پرسشنامه در 
مرحله پیش آزمون سنجیده شد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 
در بخش زمینه و پتانسیل تولید شیر ارگانیک 0/85 و در بخش 
الزامات تولید شیر ارگانیک 0/94 محاسبه شد. در تجزیه وتحلیل 
دسته بندی  و  استخراج  به منظور  تحقیق  از  حاصل  داده های 
تولید شیر  زمینه های  تحلیل  در  تحقیق  متغیرهای  مؤثرترین 
ارگانیک و الزامات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل از روش 

تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شد.

یافته ها

ویژگی های فردی و حرفه ای افراد موردمطالعه

تجزیه وتحلیل داده های توصیفی حاکی از آن است که اکثریت 
افراد موردمطالعه )72/1 درصد( مرد بوده و میانگین سنی ایشان 
دارای مقطع  از کارشناسان موردمطالعه  نیمی  است.  35 سال 
دانش آموخته  ایشان  درصد   89 و  بوده  کارشناسی  تحصیلی، 
گرایش های مختلف علوم دامی بودند. همچنین، محل خدمت 
اکثریت کارشناسان مورد )80/60 درصد(، شرکت های خدمات 

مشاوره دامپروری با میانگین 10 سال تجربه کاری است.

تحلیل عاملی زمینه های تولید شیر ارگانیک از دیدگاه کارشناسان

برای تلخیص متغیرهای مربوط به دیدگاه کارشناسان در نمونه 
موردمطالعه در خصوص زمینه های تولید شیر ارگانیک در استان 
اردبیل، 24 متغیر وارد تحلیل شده است. این روش درمجموع، 
18 متغیر را در 5 عامل طبقه بندی کرد. این عامل ها 63/108 
درصد واریانس زمینه مؤثر در تولید شیر ارگانیک را تبیین کرده 
عوامل  توسط  می تواند  که  داده ها  درون  واریانس  میزان  است. 
تبیین شود، با آزمون KMO سنجیده شد و مقدار آن 0/749 
به دست آمد )جدول شماره 1(. همچنین، آزمون بارتلت نیز 
در این جدول معنی دار بود و داده ها برای تحلیل عاملی تأیید 
نتایج تحقیق مقدار ویژه،  با  می شود (Kalantari, 2013). مطابق 
تبیین شده توسط هر عامل و درصد تجمعی  واریانس  درصد 
واریانس تبیین شده در جدول شماره 2 آمده است. با توجه به 
یافته های تحقیق، بیشترین مقدار ویژه مربوط به عامل پتانسیل 
اقتصادی )4/820( بود که 17/259 درصد واریانس زمینه تولید 
شیر ارگانیک را تبیین کرده است. پس ازآن به ترتیب عامل های 
تولیدی   ،)2/572( فنی   ،)3/574( زیست محیطی  پتانسیل 
این  است.  گرفته  قرار   )1/117( پتانسیل محصول  و   )2/532(
چهار عامل درمجموع 45/849 درصد از واریانس زمینه تولید 

شیر ارگانیک را تبیین نموده است )جدول شماره 2(.

.KMO جدول 1. آزمون بارتلت و

اندازه کفایت نمونه گیری 0/749

آزمون بارتلت

1005/460کای اسکویر تقریبی

253درجه آزادی

)sig( 0/000معنی دار
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جدول 2. عامل های مربوط به متغیرهای زمینه های تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل.

درصد واریانس تبیین شده مقدار ویژهعنوان عاملشماره عامل
توسط هر عامل

درصد تجمعی واریانس 
بیان شده

4/82017/25917/259پتانسیل اقتصادی1

3/57413/19330/452پتانسیل زیست محیطی2

2/57212/18142/633پتانسیل فنی3

2/53211/00953/642پتانسیل تولیدی4

1/1179/46663/108پتانسیل محصول5

63/108-مجموع
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دیگر نتایج پژوهش در خصوص عوامل به دست آمده از ماتریس 
دوران یافته به روش واریماکس و متغیرهای مربوطه نشان داد 
به  آسان تر  »دسترسی  متغیر  اقتصادی  پتانسیل  عامل  در  که 
نیروی کار خانوادگی در واحدهای زراعی - دامی ارگانیک« با بار 
عاملی )0/805( به عنوان مؤثرترین متغیر بود. در عامل پتانسیل 
زیست محیطی متغیر »استفاده بهتر از منابع محلی در دامپروری 
ارگانیک« با بارعاملی )0/779( مؤثرترین متغیر شناسایی شد. 
در  سنتی  زراعی  نظام های  و  بومی  دانش  از  »استفاده  متغیر 
واحدهای زراعی - دامی ارگانیک« با بارعاملی )0/685( به عنوان 
گردید.  فنی مشخص  پتانسیل  عامل  در  متغیر  تأثیرگذارترین 
همچنین متغیرهای »وجود نیروی کار متخصص و فارغ التحصیالن 
بارعاملی )0/737( و »سالمت  با  بخش دامپروری در منطقه« 
حشره کش ها،  باقی مانده  فقدان  دلیل  به  ارگانیک  شیر  غذایی 
مواد شیمیایی و آنتی بیوتیک ها« با بار عاملی )0/783(، به عنوان 
پتانسیل  و  تولیدی  پتانسیل  عامل های  در  متغیرها  مؤثرترین 

محصول تبیین شده است )جدول شماره 3(.

تحلیل عاملی الزامات تولید شیر ارگانیک از دیدگاه کارشناسان

در بخشی دیگر از پژوهش الزامات مؤثر در تولید شیر ارگانیک 

از دیدگاه کارشناسان و با استفاده از فن تحلیل عاملی بررسی 
شده است )جدول شماره 4(. برای تلخیص متغیرهای مربوط به 
دیدگاه کارشناسان در نمونه موردمطالعه در خصوص الزامات تولید 
شیر ارگانیک در استان اردبیل، 26 متغیر وارد تحلیل گردید. این 
روش درمجموع 24 متغیر را در 6 عامل طبقه بندی کرده است. 
عوامل یادشده، درمجموع 66/76 درصد واریانس الزامات تولید 
شیر ارگانیک را تبیین کرده است. میزان واریانس درون داده ها که 
می تواند توسط عوامل تبیین شود، با آزمون KMO سنجیده شد 
و مقدار آن 0/845 به دست آمد. همچنین، آزمون بارتلت نیز در 
این جدول معنی دار بود و نشان می دهد داده ها برای تحلیل عاملی 
تأیید می شود (Kalantari, 2013). مطابق با نتایج تحقیق، مقدار 
ویژه، درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل و درصد تجمعی 
واریانس تبیین شده در جدول شماره 5 آمده است. بیشترین 
مقدار ویژه مربوط به عامل الزامات اجتماعی نهادی )4/076( بود 
که 15/676 درصد واریانس الزامات تولید شیر ارگانیک را تبیین 
کرده است. پس ازآن به ترتیب عامل الزامات اقتصادی )3/796(، 
عامل الزامات تحقیقاتی )3/244(، عامل الزامات قانونی )2/286(، 
و  آموزشی  الزامات  عامل  و   )2/272( حمایتی  الزامات  عامل 

اطالع رسانی )1/684( قرار گرفت )جدول شماره 5(.

جدول 3. نام عوامل زمینه های تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل، متغیرهای هر عامل و بار عاملی.

بار عاملی متغیرها عنوان عامل شماره عامل

0/805 دسترسی آسان تر به نیروی کار خانوادگی در واحدهای زراعیـ  دامی ارگانیک

پتانسیل اقتصادی 1

0/799 کاهش هزینه های درمان در دامپروری ارگانیک

0/610 عدم پرداخت هزینه ای برای کودها و آفت کش های شیمیایی در تولید علوفه ارگانیک

0/591 افزایش طول عمر اقتصادی دام در دامپروری ارگانیک

0/538  بهبود پایداری و ثبات معیشت در دامپروری ارگانیک

0/779
استفاده بهتر از منابع محلی در دامپروری ارگانیک

پتانسیل 
زیست محیطی 20/728  وجود مراتع غنی و گسترده جهت توسعه دامپروری ارگانیک در منطقه

0/671  مناسب بودن شرایط اقلیمی منطقه جهت توسعه دامپروری

0/685 استفاده از دانش بومی و نظام های زراعی سنتی در واحدهای زراعی-دامی ارگانیک

پتانسیل فنی 3
0/668 کاهش و حذف مصرف آنتی بیوتیک در دامپروری ارگانیک

0/641 وجود رابطه مکمل بین دام و مزرعه در واحدهای زراعی-دامی ارگانیک

0/550  تأکید مدیریت درمان دام بر اساس پیشگیری در دامپروری ارگانیک

0/737 وجود نیروی کار متخصص و فارغ التحصیالن بخش دامپروری در منطقه

پتانسیل تولیدی 4
0/669  وجود خودکفایی در امر تأمین تلیسه از منابع داخلی در استان

0/560 امکان رشد و ارتقای توان تولیدی دام های بومی با استفاده از منابع ژنی مناسب و مقاوم  در شرایط محیطی

0/500 سهم باالی واحدهای سنتی دامداری در تولید شیر موردنیاز صنعت لبنیات استان

0/783 سالمت غذایی شیر ارگانیک به دلیل فقدان باقی مانده حشره کش ها، مواد شیمیایی و آنتی بیوتیک ها
پتانسیل محصول 5

0/765  بیشتر بودن ماده خشک، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها در علوفه ارگانیک نسبت به علوفه معمولی
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.KMO جدول 4. آزمون بارتلت و

اندازه کفایت نمونه گیری 0/845

آزمون بارتلت

1978/815کای اسکویر تقریبی

325درجه آزادی

)sig( 0/000معنی دار
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جدول 5. عامل های مربوط به متغیرهای الزامات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل.

درصد واریانس تبیین شده توسط مقدار ویژهعنوان عاملشماره عامل
هر عامل

درصد تجمعی واریانس 
بیان شده

4/07615/67615/676الزامات نهادی اجتماعی1

3/79614/60130/278الزامات اقتصادی2

3/24412/47742/755الزامات تحقیقاتی3

2/2868/79151/546الزامات قانونی4

2/2728/73760/283الزامات حمایتی5

1/6846/47766/760الزامات آموزشی و اطالع رسانی6

66/76-مجموع
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دیگر نتایج پژوهش در خصوص عوامل به دست آمده از ماتریس 
دوران یافته به روش واریماکس و متغیرهای مربوطه نشان داد که 
در عامل الزامات اجتماعی متغیر »گسترش شرکت های خدماتی و 
مشاوره ای در کلیه زمینه های زیر بخش دام« با بارعاملی )0/805( 
به عنوان مؤثرترین متغیر بوده است. در عامل الزامات اقتصادی نیز 
متغیر »خرید تضمینی شیر توسط دولت« با بارعاملی )0/841(، 
به عنوان مؤثرترین متغیر شناسایی شد. متغیر »برقراری ارتباط 
بین بخش های تحقیقاتی و اجرایی درزمینه تولید شیر ارگانیک« 
با بارعاملی )0/802( به عنوان مؤثرترین متغیر در الزامات تحقیقاتی 
مشخص شده است. همچنین متغیرهای »تدوین قانون سالمت 
شیر در کشور« با بارعاملی )0/854(، »حمایت انجمن ارگانیک 
ایران از محصوالت ارگانیک« بارعاملی )0/741(، »توسعه ترویج و 
آموزش روش های نوین دامپروری ارگانیک« با بارعاملی )0/795( 
به ترتیب به عنوان مؤثرترین متغیرها در عامل های الزامات قانونی، 
نهادی و آموزش و اطالع رسانی تبیین گردید )جدول شماره 6(.

بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از تحلیل عاملی پتانسیل ها و زمینه های موجود 

در استان اردبیل جهت روی آوردن به تولید شیر ارگانیک، نشان 
اقتصادی، زیست محیطی، فنی، تولیدی  داد که در حیطه های 
ارگانیک زمینه های مستعدی در منطقه وجود  و کیفیت شیر 
دارد و محققانی چون مطیعی و خراسانی )2010(، یعقوبی و 
ناصری )2010(، غالمی )2013(، عبداللهی )2008(، سنجابی 
)2011(، مکی آبادی و همکاران )2016( و فاطمی و همکاران 
)2018( نیز در مطالعات خود چنین ظرفیت ها و توانمندی هایی 
را برای استقرار و گسترش کشاورزی و دامپروری ارگانیک در 
متغیرهایی چون  نتایج،  این  اساس  بر  نمودند.  ایران شناسایی 
دسترسی آسان تر به نیروی کار خانوادگی در واحدهای زراعی-

دامی ارگانیک، استفاده بهتر از منابع محلی در دامپروری ارگانیک، 
وجود مراتع غنی و گسترده جهت توسعه دامپروری ارگانیک در 
در  سنتی  زراعی  نظام های  و  بومی  دانش  از  استفاده  منطقه، 
واحدهای زراعی - دامی ارگانیک و وجود نیروی کار متخصص 
و فارغ التحصیالن بخش دامپروری در منطقه و غیره، پتانسیل ها 
جهت گیری  در  می بایست  که  هستند  بالقوه ای  قابلیت های  و 
سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه بخش دامپروری و حرکت 

به سمت تولیدات دامی ارگانیک مدنظر قرار گیرد. 
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نتایج تحلیل الزامات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل نیز 
نشان داد که الزامات نهادی - اجتماعی، اقتصادی، تحقیقاتی، 
مقرراتی، حمایتی، آموزشی و اطالع رسانی و الزامات سیاست گذاری 
جهت گذار به سمت تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل حائز 
اهمیت است. در خصوص الزامات نهادی - اجتماعی همسو با 
نتایج تحقیق خالدی و همکاران )2007( و خالدی و امجدی 
شرکت های  گسترش  چون  متنوعی  زیرساخت های   )2011(
خدماتی و مشاوره ای در کلیه زمینه های زیر بخش دام، گسترش 
شبکه همکاری بین کنشگران زنجیره تولید فرآورده های لبنی، 
دامی   - زراعی  واحدهای  در  بیشتر  اشتغال زایی  زمینه سازی 
ارگانیک، ایجاد تشکل ها و شبکه های محلی و مردمی توانمند در 
راستای توسعه دامپروری ارگانیک، استمرار واگذاری امور مربوط 
به تولیدکنندگان، اتحادیه، تعاونی های تولید و خدمات به بخش 

خصوصی و ایجاد تشکل های بازرسی و صدور گواهی ارگانیک 
شناسایی گردید. در خصوص الزامات اقتصادی، زیرساخت هایی 
چون خرید تضمینی شیر توسط دولت، ترویج و توسعه خدمات 
طبقات  برای  شیر  یارانه  وضع  دامپروری،  بخش  در  بیمه ای 
کم درآمد جامعه، افزایش میزان تقاضا برای مواد پروتئینی لبنی و 
ایجاد بازار مصرف و جذب تولیدات دامی شناسایی و تبیین شدند 
که با نتایج تحقیقات شادبولت4 و همکاران )2004(، فالتن5 و 
همکاران )2010(، استولز و لمپکین6 )2009( و قدیری مقدم 
قانونی  الزامات  خصوص  در  دارد.  مطابقت   )2011( نعمتی  و 
زیرساخت هایی چون تدوین قانون سالمت شیر در کشور، اعمال 

4. Shadbolt
5. Flaten
6. Stolze & Lampkin

جدول 6. نام عوامل زمینه های تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل، متغیرهای هر عامل و بار عاملی.

بار عاملی متغیرها عنوان عامل شماره عامل

0/852 گسترش شرکت های خدماتی و مشاوره ای در کلیه زمینه های زیر بخش دام

الزامات نهادی و 
اجتماعی 1

0/789 گسترش شبکه همکاری بین کنشگران زنجیره ی تولید فرآورده های لبنی

0/642  زمینه سازی اشتغال زایی بیشتر در واحدهای زراعیـ  دامی ارگانیک

0/638  ایجاد تشکل ها و شبکه های محلی و مردمی توانمند در راستای توسعه دامپروری ارگانیک

0/604 استمرار واگذاری امور مربوط به تولیدکنندگان، اتحادیه، تعاونی های تولید به بخش خصوصی

0/592 ایجاد تشکل های بازرسی و صدور گواهی ارگانیک در کشور

0/841
خرید تضمینی شیر توسط دولت

الزامات اقتصادی 2
0/786 ترویج و توسعه خدمات بیمه ای در بخش دامپروری

0/767 وضع یارانه شیر برای طبقات کم درآمد جامعه

0/688 افزایش میزان تقاضا برای مواد پروتئینی لبنی و ایجاد بازار مصرف و جذب تولیدات دامی

0/621 برنامه ریزی برای کاهش فاصله سرانه مصرف لبنیات در ایران با جوامع توسعه یافته

0/802 برقراری ارتباط بین بخش های تحقیقاتی و اجرایی درزمینه ی تولید شیر ارگانیک

الزامات تحقیقاتی 3
0/727 استفاده از نتایج تحقیقات در برنامه ریزی دستگاه های اجرایی و ترویجی

0/717 تحقیقات در مورد افزایش تنوع زیستی در واحدهای تولید شیر ارگانیک

0/504 انجام پژوهش های کشاورزی و دامپروری با تأکید به موضوع ارگانیک

0/854 تدوین قانون سالمت شیر در کشور

الزامات قانونی 40/637 اعمال مقررات قرنطینه ای در خصوص انتقال غیرقانونی دام های آلوده

0/652 تنظیم دستورالعمل پرورش دام ارگانیک در کشور

0/741 حمایت انجمن ارگانیک ایران از محصوالت ارگانیک
الزامات حمایتی 5

0/716 ایجاد انگیزه برای مدیریت پایدار مزرعه در واحدهای زراعیـ  دامی ارگانیک

0/795 توسعه ترویج و آموزش روش های نوین دامپروری ارگانیک
الزامات آموزشی و 

اطالع رسانی 60/668 تأسیس مراکز آموزشی، تحقیقاتی و غیره در امور دامپروری

0/509 فرهنگ سازی و تغییر الگوی مصرف با تأکید بر سالمت غذایی
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1397                                                                                                   

»مهناز محمدزاده نصیرآبادی و همکاران. شناسایی پتانسیل ها و الزامات تولید شیر ارگانیک در نواحی روستایی و عشایری از دیدگاه کارشناسان بخش دامپروری استان اردبیل«



709

 زمستان 1398 . دوره 10. شماره 4فصلنامه پژو  هش های روستایی

مقررات قرنطینه ای در خصوص انتقال غیرقانونی دام های آلوده و 
تنظیم دستورالعمل پرورش دام ارگانیک در کشور شناسایی گردید 
که در همین خصوص محققانی چون وایرو7 و همکاران )2009(، 
کوروکسو8 و همکاران )2008(، سیرا9 و همکاران )2008( و 
یعقوبی و ناصری )2010( نیز در مطالعات خود به وضع قوانین و 
مقررات تأکید داشتند. در رابطه با الزامات آموزشی و اطالع رسانی 
و همسو با نتایج مطالعات ایمانی و همکاران )2017(، صندوقی 
اوزگون11   ،)2000( همکاران  و  کوان10   ،)2019( همکاران  و 
)2012( و چاندر12 و همکاران )2011(  زیرساخت های توسعه 
ترویج و آموزش روش های نوین دامپروری ارگانیک، فرهنگ سازی 
و تغییر الگوی مصرف با تأکید بر سالمت غذایی تبیین گردید. در 
نتیجه گیری از یافته های این پژوهش تصریح می گردد دامداری 
یکی از ارکان محوری بخش توسعه کشاورزی و ازجمله منابع 
عمده تأمین نیازمندی های غذایی انسان به شمار می رود؛ از طرفی 
افزایش اقبال تولیدکنندگان، سیاست مداران و مصرف کنندگان به 
به سمت  اخیر، جهت گیری  ارگانیک طی سال های  دامپروری 
استان  در  موجود  پتانسیل های  اساس  بر  ارگانیک  شیر  تولید 
اردبیل را محرز می کند. با توجه به اینکه دامپروری ارگانیک با 
رعایت حقوق زیستی دام ها، سالمتی طبیعت و کمک به تداوم 
طبیعی چرخه های زیستی درنهایت منجر به سالمت آب، خاک، 
توسعه دامداری های کوچک و کمک به توسعه روستایی می گردد 
(Sanjabi, 2011). ازاین رو می بایست با اتکا به منابع بومی اقتصادی، 

زیست محیطی، فنی، تولیدی در استان، آگاه سازی کشاورزان و 
دامداران نسبت به دامپروری ارگانیک صورت گیرد و به تدریج 
فرآیند تولید شیر ارگانیک به بخش دامی استان اردبیل معرفی 
شود. همچنین با پیگیری کلیه الزامات و زیرساخت های نهادی - 
اجتماعی، اقتصادی، قانونی، تحقیقاتی و آموزشی - اطالع رسانی 
کاربست دامپروری ارگانیک را گسترش داده و به کمال مطلوب 
و  سیاست گذاران  می شود  پیشنهاد  ازاین رو  شود.  رسانده 
برنامه ریزان توسعه دامپروری در جهت گیری به سمت تولید شیر 

ارگانیک موارد زیر را مدنظر قرار دهند:

در  منطقه  در  اقتصادی  پتانسیل های  شناسایی  به  توجه  با 
خصوص توسعه دامپروری ارگانیک ازجمله دسترسی آسان تر به 
نیروی کار خانوادگی در واحدهای زراعی - دامی ارگانیک و تأکید 
بر الزامات نهادی - اجتماعی و الزامات اقتصادی در این راستا 
به ویژه افزایش میزان تقاضا برای مواد پروتئینی لبنی و ایجاد بازار 

مصرف و جذب تولیدات دامی، موارد زیر پیشنهاد می شود:

• فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی در بخش دامپروری ارگانیک 

7. Viro
8. Kourouxou
9. Sierra
10. Cowan
11. Ozguven
12. Chander

ترویج و تقویت شود.

• نیروی کار متخصص و فارغ التحصیالن بخش دامپروری در 
منطقه در قالب شرکت های خدمات مشاوره دامپروری ارگانیک 

متشکل شود.

• به توانمندسازی و ارتقای بهره وری نیروی کار خانوادگی با 
افزایش انگیزه، مهارت و خالقیت توجه شود.

• از بازاریابی محصوالت دامی باکیفیت پشتیبانی به عمل آید.

• نظام جامع اطالعات بازار محصوالت دامی ایجاد شود.

دامی  محصوالت  عرضه  راستاي  در  تجاري  فرصت های   •
اساس  بر  تولیدکنندگان  براي  داخلي  بازارهاي  در  ارگانیک 

استانداردهای ارگانیک ایجاد شود.

• برنامه ریزی هایی جهت توسعه بازارهای محصوالت ارگانیک 
محلی صورت گیرد.

• به تولید فرآورده های لبنی ارگانیک جهت تبدیل به صنایع 
لبنی ارگانیک یارانه اختصاص داده شود.

• صندوق تثبیت درآمد و توسعه بیمه کشاورزی و دامپروری 
ارگانیک ایجاد شود.

• تشکل های بازرسی و صدور گواهی ارگانیک ایجاد و توسعه 
شرکت های مشاوره ای و دانش بنیان در زمینه تولید، فرآوری و 

فروش و بازاریابی فرآورده های لبنی ارگانیک ایجاد شود. 

با توجه به شناسایی پتانسیل های زیست محیطی در منطقه 
دامپروری  توسعه  جهت  گسترده  و  غنی  مراتع  وجود  به ویژه 
ارگانیک و پتانسیل تولیدی ازجمله سهم باالی واحدهای سنتی 
دامداری در تولید شیر موردنیاز صنعت لبنیات استان در منطقه 

موارد زیر پیشنهاد می شود:

- تولیدات مراتع در سامانه تولیدات دامی مبتنی بر چرا از 
طریق به کارگیری شیوه های علمي احیا بهبود یابد.

- به مدیریت چرا )فصل چرا، دوام چرا( به منظور جلوگیري 
از چرای بی موقع در برداشت ناموزون از علوفه مراتع توجه شود.

- تمام مسائلی که به مدیریت چراي یکنواخت کمک می نماید؛ 
نظیر رفع کمبود آب شرب دام و عدم پراکنش متوازن منابع آب 

در مناطق مرتعي رعایت شود.

- مدیریت منابع طبیعی در جهت بهینه سازی ظرفیت های 
تولیدي و ارتقاي کیفي مراتع از طریق طراحی و اجرای طرح های 

مرتع داری کارآمد شود. 

- گذار به کشت علوفه ارگانیک در منطقه با توجه به مساعد 
بودن شرایط توپوگرافی و اقلیمی در دستور کار قرار گیرد. 
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- توان مهارتي، فني، مدیریتي و مالي دامداران سنتی و عشایر 
ارتقا داده شود. 

از  استفاده  ازجمله  فنی  پتانسیل های  شناسایی  به  توجه  با 
دانش بومی و نظام های زراعی سنتی در واحدهای زراعی- دامی 
ارگانیک و توجه به الزامات تحقیقاتی موارد زیر پیشنهاد می شود:

• مراکز رشد فناوری تخصصی و شرکت های خدمات مشاوره 
در حوزه های مختلف تولیدات زراعی - دامی ارگانیک توسعه داده 

شود. 

• سیستم تأیید مزرعه لبنی ارگانیک در کشور از طریق نمایندگی 
شرکت های بین المللی تأییدکننده ارگانیک و تعاونی های تولید و 

مصرف محصوالت ارگانیک طراحی و راه اندازی شود.

• مزارع لبنی ارگانیک در استان اردبیل طراحی و اجرا شود.

• پروژه های دامپروری ارگانیک بر اساس دانش بومي، شرایط 
حاصل از تجربیات محلي دامداران و ویژگی های اجتماعي منطقه 

هدف طراحي و اجرا شود. 

فنی،  آن  ابعاد  همه  در  ارگانیک  دامپروری  تحقیقات  از   •
اقتصادی و اجتماعی، تشویق و ترغیب مصرف محصوالت ارگانیک 

حمایت شود.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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