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Introduction 

One way to achieve sustainable agriculture in the country and region is to transfer farms to 

organic farming fields. This is the case if farmers and producers tend to increase organic 

production, which means that the producer has the advantage of organic production. 

Commercializing and increasing the income of producers is one way to create this advantage. In 

Iran, there are problems and limitations in the production and commercialization of organic 

products. This research examines the commercialization challenges of organic products in Iran. 

 

Materials and Methods 

 The present study is applied in terms of purpose and from the perspective of the paradigm in 

the research group is qualitative and a methodology of ground theory has been used. The sample 

size was first determined by targeted method and then determined by snowball method. Data was 

collected through in-depth interviews, direct observations, library documents and Internet 

documents. The statistical population consisted of faculty members of the Faculty of Agriculture, 

Razi University of Kermanshah, and experts of the organizations (Deputy of Health Food and 

Agriculture and Kermanshah Organic Society). The main objective of this study is to explain and 

design a challenge model for selling organic products in Iran from the perspective of experts. In 

order to achieve this goal., the following questions have been raised: What are the business 

challenges in organic products? What are the root roots of these challenges? What are external 

factors outside the control of manufacturers in commercialization? In order to evaluate the research 

based on a theoretical method based on the criterion, acceptance is proposed instead of the criterion 

of reliability and reliability. Acceptance means that the amount of research findings is reliable and 

reflects the experiences of colleagues, researcher and reader on the phenomenon under study. Ten 

indexes for acceptance criteria have been introduced, of which 5 cases have been used in this 

research to improve scientific accuracy and validity. The strategies used include researcher 

sensitivity, methodological coordination, sampling proportions, repeatability of findings, and 

feedback from colleagues. 

 

Results and Discussion 
 The results of this research show that the challenges of commercializing organic products in 

Iran are divided into two categories of administrative-structural constraints and environmental 

constraints: the need for government support, complex licensing permits, complicated and difficult 

standards, lack of cooperation of the organization Related to the inadequate economic situation of 

society, the need for proper culture, lack of confidence in organic products, lack of market 

surveillance, costly production processes, agricultural dependence on climate, opportunity cost, 

inadequate infrastructure, lack of proper training for producers and proximity problems . 

 

Conclusions 

 What is learned from the research findings is the complexity and breadth of issues and 

challenges that are exposed to the marketing of organic products, which requires careful planning 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_9885_10056.html
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of the government and related institutions. Administrative-structural problems that threaten the 

commercialization of organic products can be met with the help of the government and the reform 

of administrative structures, cultural development and promotion of organic products, as well as 

increased support for producers and suppliers of organic products to the market. But 

manufacturing-environmental problems, which are a fundamental and fundamental problem in the 

production and commercialization of organic products, need to be fully and properly trained by 

manufacturers, and also need to be aware of the need to adapt themselves and their products to 

environmental conditions and readiness Enhance your own and your products with these problems. 

Given the challenges mentioned and based on the results of this study, it is proposed to reduce the 

business challenges of organic products: low interest payments and loans to support organic 

producers, the establishment and operation of cultivation and industry in agricultural areas and 

Away from contaminating sources, training courses for manufacturers to increase awareness and 

willingness to produce organic products, establish regulatory devices in organic products markets 

and organic producers, compensate farmers and insure their products, establish standards for the 

production of organic products In accordance with the environmental conditions of the country, the 

creation of a single organization on the ground Organic products improve the structure of the 

licensing process for organic products and build trust in organic products through the creation of a 

national organic brand in the country. 

 

Keywords: Commercialization, Organic Farming, Organic Products, Challenges and Restrictions 
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 چکیده

 
و منطقه، حرکت به سمت تبدیل کردن یابی به کشاورزی پایدار در کشور های دستاز راه

شود که تمایل کشاورزان و محقق می زمانیمزارع به مزارع ارگانیک است. این مهم 
تولیدکنندگان به تولید محصوالت ارگانیک افزایش یابد، یعنی برای تولیدکننده مزیتی وجود 

ش درآمد سازی و افزایداشته باشد که به تولید محصول ارگانیک متمایل شود. تجاری
های کشور ایران با مشکالت و محدودیتباشد. های ایجاد این مزیت میتولیدکننده یکی از راه

-با بهره ،سازی محصوالت ارگانیک دست به گریبان است. بنابرایندر زمینه تولید و تجاری

سازی های تجاریگیری از پارادایم کیفی و تئوری بنیانی در این پژوهش به واکاوی چالش
صوالت ارگانیک در ایران پرداخته شد. برای گردآوری اطالعات از مصاحبه عمیق با مح

-سازی محصوالت ارگانیک، مشاهده مستقیم، اسناد و مدارک کتابخانهخبرگان در زمینه تجاری

ای و اینترنتی استفاده شد. روایی ابزار تحقیق نیز توسط اعضاء هیات علمی دانشکده 
ها به دو دسته مشکالت اداری و نتایج نشان داد که چالشیید شد. کشاورزی دانشگاه رازی تأ

اند و عبارتند از: ضرورت حمایت های تولیدی و محیطی تقسیم شدهساختاری و محدودیت
های پیچیده و دشوار، عدم همکاری ارگان استانداردهایدولت، فرایندهای پیچیده مجوزده، 

سازی مناسب، عدم اعتماد به وم فرهنگمرتبط، وضعیت اقتصادی نامناسب جامعه، لز
بر بودن تولید، وابستگی محصوالت ارگانیک، عدم نظارت بر بازار و فرایندهای هزینه

وزش های نامناسب، عدم آمفرصت، زیرساخت-کشاورزی به شرایط جوی، مسئله هزینه
 تولیدکنندگان ومسئله مجاورت.

 

ها و محصوالت ارگانیک، چالش سازی، کشاورزی ارگانیک،تجاری: یکلیدهای واژه

 هامحدودیت

 

 مقدمه

هاي اخیر يکی کشاورزي و تولید مواد غذايی در دهه

ل مهم جهانی بوده است و همۀ کشورها اعم از از مساي

صادرکننده و واردکننده را با چالش مواجه ساخته است 

(Ghalibaf et al., 2016 هدف اساسی کشاورزي ايجاد .)

امنیت غذايی دسترسی فیزيکی،  امنیت غذايی است.

اجتماعی و اقتصادي همه افراد به غذاي سالم، کافی و 

مغذي است که با نیازهاي غذايی  براي يک زندگی سالم 
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-در دهه(. World Food Summit, 1996تطابق دارد )

-هاي اخیر با گسترش فناوري و افزايش مصرف افزودنی

ید مواد غذايی ها در تولها و هورمون– بیوتیکها، آنتی

در کشورهاي در حال پیشرفت، اثرات سوء و انکار 

وجود آمده است ها بهناپذيري بر سالمت انسان

(Sandoughi et al., 2019 در واقع، کشاورزي سنتی و .)

رايج، همانند يک شمشیر دولبه است که از يکسو هزينه 

کم و بازدهی باال را دارد و از سوي ديگر اثرات منفی بر 

 ,Lumpkin)ان و محیط زيست را به همراه دارد انس

به همین دلیل باشد که اکنون کشاورزي  ، شايد(2003

متعارف و سنتی بیش از هر زمان ديگري مورد انتقاد 

( و موجب افزايش Safdar et al., 2016قرار است )

-ل بهداشتی، ايمنی و محیطيها در رابطه با مسانگرانی

غذايی شده است زيست در تولید و مصرف مواد

(Schleenbecker & Hamm, 2013اين نگرانی ،)هها ب-

ها کنندگان ناشی از تغییر ادارک آنويژه در بین مصرف

 & Annunziataنسبت به محصوالت غذايی است )

Pascale, 2009کنندگان ( که باعث شده اعتماد مصرف

شدت کاهش ه نسبت به کیفیت و ايمنی مواد غذايی ب

کنندگان در سرتاسر دنیا رو، امروزه مصرفنيابد. از اي

تر و بهترکه در شروع به جستجو براي غذاهاي امن

زيست، معتبر و محلی تولید هاي سازگار با محیطسیستم

 ,Rembialkowska & Srednickaاند )شوند، کرده

عنوان يک ه(. در اين راستا، کشاورزي ارگانیک ب2009

کشاورزي متداول معرفی راهبرد، جايگزين مناسبی براي 

(، کشاورزي European Commision, 2016شده است )

ارگانیک نوعی سیستم مديريت تولید است که سالمت 

هاي کشاورزي، پايداري چرخه بیولوژيک و فعالیت

 ,Phillip & Dipeoluدهد )بیولوژيک خاک را ارتقاء می

آور است و از زيست کمتر زيان(، براي محیط2010

کند تري استفاده میبیعی به صورت کارآمدطمنابع

(Juroszek & Tsai, 2008 در اين نظام کشاورزي از .)

ها، داروهاي دامپزشکی، کشکودهاي شیمیايی، آفت

گیاهان اصالح شده ژنتیکی، مواد نگهدارنده، مواد 

 Shaharudin etشود )افزودنی و تابش اشعه استفاده نمی

al., 2010; Papzan & Shiri, 2012 کشاورزي .)

هاي ارگانیک، نیز در جلوگیري از انتشار و تثبیت گاز

صورتی که به (.IFOAM, 2018)اي مؤثر است گلخانه

( پتاسیل بخش کشاورزي FAOسازمان غذا و کشاورزي )

-88اي به میزان را براي کاهش يا حذف گازهاي گلخانه

 ,.Ghorbannezhad et alدرصد اعالم کرده است ) 80

اين عوامل در کنار هم باعث شد در  مجموعه(. 2019

اواخر قرن بیستم، جهان شاهد افزايش قابل توجهی در 

که بسیاري از طوريهايی ارگانیک باشد. بهاولويت غذا

هاي مدرن و علمی مواد کشاورزان با استفاده از تکنیک

غذايی بدون مواد شیمیايی مصنوعی، سموم شیمیايی و 

ها (. گزارشGrosglik, 2016ردند )نگهدارنده تولید ک

حاکی از آن است که مصرف محصوالت ارگانیک که در 

تر و البته تر، سالممقايسه با محصوالت رايج خوشمزه

-هزيست هستند طی دو دهه اخیر و بتر با محیطسازگار

اي افزايش طور قابل مالحظههويژه در سال گذشته ب

(. Oroian et al., 2017; Lotter, 2003يافته است )

کنندگان هر دو  به سمت محصوالت کشاورزان و مصرف

(. Rana & Paul, 2017اند )ارگانیک گرايش يافته

براساس آخرين گزارش سازمان جهانی جنبش هاي 

، در سراسر جهان 2018در سال  1کشاورزي ارگانیک

 2,7میلیون هکتار محصول ارگانیک توسط  58تقريباً 

حال کشور مختلف در 164در میان کننده میلیون تولید

 27،3کشت است، براساس اين گزارش، اقیانوسیه با 

هاي کشاورزي میلیون هکتار، که تقريبًا نیمی از زمین

آلی جهان است در رتبه اول کشت محصوالت ارگانیک 

 6میلیون هکتار يعنی حدودًا  4،9قرار دارد آسیا با 

رتبه چهارم درصد، پس از اروپا و آمريکاي التین در 

کشت محصوالت ارگانیک قرار گرفته است. بین 

میلیون هکتار( و هند  23کشورهاي آسیايی نیز، چین )

میلیون هکتار( بیشترين سهم را در تولید  1،5)تقريباً 

(. بنابراين IFOAM, 2018محصوالت ارگانیک دارند )

هاي شود علیرغم پتانسیلهمانطور که مشاهده می

ران از اين اراضی کشت ارگانیک در موجود در کشور اي

درصد بوده است و در زمینه تولید  0,04گذشته 

اي حتی در بین محصوالت ارگانیک ايران جايگاه ويژه

 ,.Soltani et alهاي آسیايی هم نداشته است )کشور

(. اين در حالی است که در ايران به دلیل شرايط 2013

رسد که میخشک محیطی و فراوانی نیروي کار، به نظر 

                                                                                  
1. IFOAM 



 317 ...سازي محصوالت ارگانیک و سالم هاي تجاريواکاوي چالشو همکاران:  انگیزاندل 

تر از مناطق تر و سهلتولید محصوالت ارگانیک اقتصادي

(. Mahmoudi et al., 2013ديگر جهان بوده است )

هرچند در رابطه با وضعیت بازار محصوالت ارگانیک در 

توان آسیا، اطالعات دقیقی در دسترس نیست، ولی می

هاي زيست محیطی و تغییر به دلیل افزايش آگاهی

نندگان ناشی از برآورده شدن انتظارات نگرش مصرف ک

(، Adamtey et al., 2016ها از مواد غذايی ارگانیک )آن

فرض کرد که بازار در آسیا نیز به طور مداوم در حال 

میلیارد  5,9چین رشد است. در بین کشورهاي آسیايی، 

يورو از محصوالت ارگانیک فروخته شده براي سال 

وه بر اين، ژاپن داراي را گزارش کرده است، عال 2016

میلیارد  1بازار بزرگ داخلی ارگانیک است که ارزش آن 

بنابراين همانگونه که از  (IFOAM, 2018)باشد يورو می

آمارها نیز قابل استنباط است کشورهاي در حال توسعه 

نیز از سود مناسب و ارزش صادراتی اين محصوالت 

(. با اين Mohammedan et al., 2016اند )مند شدهبهره

ايران سهم چندانی از بازار فروش و  2013حال، تا سال 

مصرف محصوالت ارگانیک را به خود اختصاص نداده بود 

و بازار داخلی محصوالت ارگانیک در ايران هنوز نسبتاً 

  (.Kledal et al., 2012کوچک بوده است )

گونه تولید اينبه بعد(  2013هاي اخیر )از طی سال

ايران روند افزايشی داشته است. بعنوان  محصوالت در

، 2013مثال، میزان کشت محصوالت ارگانیک در سال 

هکتار؛ در سال  11601، 2014هکتار؛ در سال  12156

هکتار  18871، 2016هکتار و در سال  9797، 2015

بوده است. اين بدين معنی است که تنها طی يکسال 

درصد  92,62پايانی نرخ تولید محصوالت ارگانیک 

افزايش داشته است. به همه اينها اضافه کنید، مناطق 

وحشی و جنگلی در زمینه تولید محصوالت ارگانیک 

هکتاري اين  30502خودرو، که با توجه به وسعت 

هاي کشت ارگانیک در ايران در اراضی،  مجموع زمین

 ,IFOAMرسند )هکتار می 49373حال حاضر به حدود 

دهنده افزايش تقاضا براي اين (. اين میزان نشان 2018

محصول و آگاهی نسبت به تولید اين محصوالت در میان 

با اين  باشد.هاي اخیر میکشاورزان در ايران طی سال

شود اين است با توجه به حال، پرسشی که مطرح می

روند رو به افزايش تولید و شواهد حاکی از افزايش تقاضا 

ا هنوز هم بازار براي محصوالت ارگانیک در ايران چر

داخلی و خارجی اين محصوالت در ايران گسترش 

رسانی و فروش يکی مسائل بازارچشمگیر نداشته است؟ 

هاي اصلی پیش روي محصوالت ارگانیک، در از چالش

توان با ، که می(Dadashi et al., 2016) سطح دنیا است

سازي ساز در امر تجاريبررسی و شناسايی عوامل چالش

ت ارگانیک، اين مسائل را به حداقل کاهش داد. محصوال

سازي فرآيندي است که دانش تولید شده در تجاري

هاي تحقیقاتی را به محصوالت قابل عرضه در سازمان

 & Ghafariکند )هاي صنعتی تبديل میبازار يا فرآيند

Zand Hesami, 2017 .) در واقع اگر کشاورزان ارگانیک

يگزين کشاورزي سنتی بدانیم را بعنوان يک ايده نو جا

بايد به دنبال آن بود که اين ايده را به محصوالت و 

در جريان خدماتی که قابل عرضه در بازارند تبديل کرد. 

سازي يک ايده، روش، شی، مهارت، دانش فرآيند تجاري

فنی، دارايی فکري، کشف يا اختراع ناشی از پژوهش 

يا بهبود علمی به يک محیط صنعتی، با هدف توسعه 

 ,.Sharifi et alيابد )محصوالت يا فرآيندها، انتقال می

سازي کشاورزي يک عنصر کلیدي براي ريتجا(. 2019

آيد و به حساب میهاي کم درآمد توسعه اقتصادي کشور

ازي کشاورزي، به سيگیري از مزاياي نسبی تجاربا بهره

در وري، رشد اقتصادي و بهبود رفاه بهرهافزايش تجارت، 

که خود منجر به افزايش درآمد،  شود،میسطح ملی 

هاي بهبود مصرف و امنیت غذايی در داخل خانواده

بنابراين اين  (.Carletto et al., 2017شود )روستايی می

باشد که پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال اساسی می

سازي محصوالت روي تجاريهاي پیشچه چالش

 باشند؟ارگانیک می

 

 شناسی پژوهش روش

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر 

گیرد و از بعد پارادايم در گروه تحقیقات کیفی قرار می

 روش از نظريه بنیانی بهره برده است.

هدف کلی پژوهش حاضر تبین و طراحی مدل  

سازي محصوالت ارگانیک )استان هاي تجاريچالش

يابی راستاي دستکرمانشاه( از ديدگاه خبرگان است. در 

اند: ها به اين شرح مطرح شدهبه اين هدف، سوال

سازي محصوالت ارگانیک روي تجاريهاي پیشچالش

ساز اين اند؟ عوامل زمینهدر استان کرمانشاه کدام
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اند؟ عوامل بیرونی و خارج از کنترل ها کدامچالش

 اند؟سازي کدامتولیدکنندگان در امر تجاري

د، يک شیوه شناسی استقرائی کشف نظريه داده بنیا

-اين امکان را براي پژوهشگر فراهم می است که 1نظريه

هاي عمومی موضوع، از ويژگی 2آورد تا گزارشی نظري

اين  پرورش دهد در حالی که به طور همزمان، پايه

محکم سازد  3هاگزارش را در مشاهدات تجربی داده

(Martin & Turner, 1986نظريه داده بنیاد ) روالی ،

گیرد تا نظامند و کیفی است که مورد استفاده قرار می

اي تولید کند که يک فرآيند، يک کنش، يا برهم نظريه

کنش را درباره يک موضوع واقعی، در يک سطح مفهومی 

(. نظريه بنیادي Glaser, 2005کلی، تشريح کند )

معموالً، بر سطح خرد )نه کالن( متمرکز است و بر 

 & Eman) ها تأکید داردبین تحلیل و داده تفسیر مداوم،

Mohammedan, 2008 .) اين روش شامل پنج مرحله

باشد مرحله اول، طرح تحقیق است که شامل می

دومرحله بررسی ادبیات فنی و انتخاب موارد است. 

هاست که ورود به میدان مرحله دوم گردآوري داده

-گويه ها  و نگارشتحقیق است. مرحله سوم تنظیم داده

ها که اصلی هاست. مرحله چهارم تجزيه و تحلیل داده

باشد و مرحله پنجم طراحی و ترين بخش تحقیق می

 (.Papzan et al., 2014اعتبار مدل )

آوري اطالعات و در تحقیق کیفی هنگامی جمع

-شود که اطالعات درباره همه دستهها متوقف میداده

-یر زمانی رخ مهاي مورد نظر اشباع شود و اين امبندي

دهد که نظريه يا موضوع مورد مطالعه کامل شود و 

اطالعات جديدي مرتبط با موضوع مورد مطالعه، به 

هاي کیفی، حجم دست نیايد. از اين رو، در پژوهش

ا هدهها يا اشباع دانمونه را مترادف با کامل شدن داده

(. بنابراين در Afjeh & Saleh Ghafari, 2013دانند )می

مصاحبه عمیق با مطلعان  19ن پژوهش با انجام اي

 کلیدي، اطالعات درباره موضوع مورد بررسی به اشباع

رسید، به صورتی که ديگر اطالعات جديدي به دست 

 نیامد. 

                                                                                  
1. Inductive theory discovery methodology 

2. Theoretical account 

3. Empirical observations of data 

Corbin & Strauss( ،2008براي ارزش ) يابی

بنیاد، به جاي پردازي دادههاي مبتنی بر نظريهپژوهش

ی، معیار مقبولیت را پیشنهاد هاي روايی و پايايمعیار

هاي پژوهش، تا چه اند. مقبولیت، يعنی اين که يافتهداده

گر و کنندگان، پژوهشحد در انعکاس تجارب مشارکت

خواننده در مورد پديده مورد مطالعه، موثق و قابل باور 

است. ده شاخص براي معیار مقبولیت معرفی شده است 

براي ارتقاي دقت  مورد از آنها در اين پژوهش 5که 

علمی و روايی و پايايی، مورد استفاده قرار گرفت. 

هاي ممیزي مورد استفاده، عبارت بودند از استراتژي

شناسی، متناسب گر، انسجام روشحساسیت پژوهش

نمودن نمونه، تکرار شدن يک يافته و استفاده از بازخورد 

 مطلعین.

 هاي پژوهشتجزيه و تحليل داده

 رح تحقيقمرحله اول: ط

ي تحقیق منظور از طرح تحقیق؛ سوال و محدوده

سازي هاي تجاريچالش"است، که سوال تحقیق حاضر 

ي تحقیق استان محدوده "اند؟محصوالت ارگانیک کدام

ي مورد مطالعه اساتید فعال باشد و جامعهکرمانشاه می

در زمینه محصوالت ارگانیک در دانشکده کشاورزي 

هاي مرتبط نشاه و کارشناسان سازماندانشگاه رازي کرما

با موضوع پژوهش )معاونت سالمت غذا سازمان جهاد 

 کشاورزي و انجمن ارگانیک کرمانشاه( بودند.

 هامرحله دوم: گردآوري داده

ي عمیق، در اين تحقیق عالوه بر استفاده از مصاحبه

مدارک و اسناد  مانندهايی مشاهده مستقیم؛ روش

هاي تکمیلی ترنتی نیز به عنوان روشاي و اينکتابخانه

 برداري قرار گرفت.مورد بهره

آوري اطالعات اولیه با ورود در اين مرحله کار جمع

-مرحله نمونهابتدا به میدان تحقیق آغاز شد. در اين 

گیرد. مصاحبه با افراد کلیدي گیري هدفمند انجام می

دامه برفی انتخاب شده بودند تا زمانی اکه به روش گلوله

شد و به هاي نفر آخر با نفر اول يکی میداشت که پاسخ

شدند و در اين زمان که محقق ها تکرار میعبارتی پاسخ

رسید، مصاحبه را در پاسخ به سواالت به اشباع نظري می

 داد. پايان می
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 هامرحله سوم: تنظيم داده

، در اين مرحله، محقق به پیاده کردن نوارهاي صوتی

هاي حاصل از عملیات میدانی مبادرت داشتتنظیم يا

 ورزيد و ضمن گوش دادن به مواردي از قبیل تن صدا و

ه دهندگان با توجه به مکان و موقعیت توجحاالت پاسخ

 مود.هاي خود را مجدداً ياداشت نکرد و تفسیر و برداشت

 هامرحله چهارم: تجزيه و تحليل داده

رآيندي منظم ها در گراندد تئوري طی فتحلیل داده

د. گیرها صورت میو در عین حال مداوم از مقايسه داده

ها در اين روش فن اصلی براي تجزيه و تحلیل داده

اي صورت کدگذاري است که طی فرآيندي سه مرحله

 -2، کدگذاري باز -1گیرد و عبارت است از: می

خابی. در اين کدگذاري انت -3کدگذاري محوري و 

-ادهو غیر خطی، به مضامین اولیه د ايفرآيند سه مرحله

هیم شود و سپس، از دل آنها مفاهايی داده میها عنوان

يی هاشوند و از اين رهگذر، خوشهو مقوالت استخراج می

شوند که هر يک به مقوالتی تعلق مفهومی تشکیل می

-هلوددارند و سرانجام، از ارتباط اين مقوالت است که شا

 اي براي توضیح يک پديدههيابد و نظرياي سامان می

 (.Papzan et al., 2014شود )خلق می

ها و کدگذاري، خواندن دقیق و خط به خط داده

 شکستن آن به کوچک ترين جزء ممکن است. کدها، 

 

-ها و يا دادهحاصل تجزيه و تحلیل میکروسکوپی داده

هاي متراکم، جمالت ، عبارات، لغات در متون و ادبیات 

ها هستند. پس از استخراج کدها، صاحبهموجود و متن م

ها و ي مداوم تفاوتشوند، مقايسهبندي میطبقه

دهد، طبقات جدا و يا تشابهات بین کدها را نشان می

گردند، تا نظريه در روند اين فرآيند شکل گیرد ادغام می

(Adeb Haj Bagher et al., 2011.) 

در کنندگان هاي شرکتدر ابتدا، محقق تمام پاسخ

مصاحبه، را کلمه به کلمه در متن بررسی کرده و خط به 

موجود در آن را به صورت جداگانه خط مفهوم کلیدي 

هاي خام گردآوري محقق يافنه ،. سپساستخراج کرد

شده را شکسته و مفهوم ابتدايی را از آن استخراج نمود. 

و بعد وارد مرحله کدگذاري باز شده که در نهايت در اين 

ها به دست آمد. در مرحله بعد خرده ده مقولهمرحله خر

ها را به طور دقیق مورد بررسی قرار داد تا ويژگی مقوله

موجود در هر خرده طبقه شناسايی شود. پس از آن وارد 

کدگذاري محوري شده و مقوالت اساسی را تشکیل 

شدند، به دست آمد. در نهايت دهنده مدل محسوب می

ت. در گام آخر نتايج کدگذاري انتخابی صورت گرف

 ه شده است.ها، ثبت و ارايتجزيه و تحلیل داده

 



 1399، 2 ، شماره51-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران           320

 مفاهیم و مقوالت حاصل از کدهاي مفهومی )کدگذاري محوري( -1جدول 
 مقوالت مفاهیم

 دولت تيحماضرورت  کننده محصوالت ارگانیک از نظر تخصیص يارانهحمايت دولت از تولید
 یک کشاورزانخريد تضمینی محصوالت سالم و ارگان 

 لزوم بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشاورزان
 لزوم بیمه محصوالت ارگانیک و سالم در مقابل خسارات وارده

 یمجوزده دهیچیپ يندهايفرا طوالنی بودن فرآيند اخذ مجوز
 پراکندگی مراکز اخذ مجوز 

 مربوطه يمجوزها دهیچیپو اخذ صدور 
 و دشوار دهیچیپ ياستانداردها کیارگان صیشخت هايبودن شاخص دهیچیپ

 يدیتول يکردن استانداردها یط دهیچیمراحل پ

 مرتبط هايارگان يهمکار عدم ضرورت مجتمع شدن واحدهاي ذي ربط
 ضرورت نظارت واحد بر محصول ارگانیک 

 ضرورت وجود واحدي مشخص براي مجوز دهی
 نامناسب جامعه ياقتصاد تیوضع بر خريد محصوالت ارگانیکتاثیرگذاري شرايط درآمدي و وضعیت مالی 

 رکود اقتصادي و تورم در بازار محصوالت غذايی 
 کاهش قدرت خريد مردم

 مناسب سازيفرهنگ لزوم  لزوم آموزش از دوران ابتدايی
 هاس جمعیسازي در رسانهفرهنگ 

 معرفی مناسب محصول ارگانیک
 و فرايندهاي تولید نظارت بر بازار عدم کینده در امور ارگانعدم وجود موسسه نظارت کن

 هاي کوتاهزماندر ضعیف و  ینظارت هايدورهوجود 

 کیاعتماد به محصوالت ارگان عدم بودن محصوالت کیبه صحت ارگان نانیعدم اعتماد و اطم
 کیمحصوالت ارگان يبرا سازينانیلزوم اطم 

 دیبودن تول برنهيهز ت ارگانیکهزينه هاي باالي تولید محصوال
 هاي دامی در داخل کشور و لزوم واردات آنهانبود نهاده 

 هاي باالي نگهداري و حمل محصوالت ارگانیکهزينه
 يجو طيبه شرا يکشاورز یوابستگ یطیو مح يجو طيبه شرا یزراع طيوابسته بودن شرا

 مقاومت پايین محصوالت نسبت به تغییرات جوي 

 تفرص-نهيهزمسئله  هشدن دوره گذار مزرع یزمانبر بودن ط
 عدم بازدهی باالي محصوالت در دوره گذار 

 هاي ناشی از حمله آفات به مزارعزيان
 ورود آب هاي آلوده در زمان جريان سیالب به مزارع

 کیمحصوالت ارگان يماندگار عدم

 نامناسب هايرساختيز یکعدم وجود تجهیزات و وسايل تولید محصوالت ارگان

 هاهاي علمی و کشت و صنعتلزوم تاسیس سايت
 ها و مراکز تحقیقاتیلزوم تاسیس آزمايشگاه

 کیمحصوالت ارگان دیدر تول هیکمبود مواد اول
 عدم آموزش تولیدکنندگان هاي کشاورزي پايدارآموزش کشاورزان و عضويت آنها در گروه

 
 

 آفات یعیکنترل طب يکشاورزان برا يبرا یگاهآ شیلزوم استفاده از پ
 کیمحصول ارگان دیتول هايوهیش نهیدامپرور در زم يلزوم کسب اطالعات کامل برا

 یکيولوژیکشاورزان از نحوه استفاده از مواد ب سازيلزوم آگاه
 یدانش بوم هيلزوم ارائه پا

 مجاورت مسئله مسئله مجاورت با زمین هاي غیر ارگانیک

 هاي آلودهضرورت عدم مجاورت با آب
 وجود صنايع آلوده کننده در منطقه

 

 



 321 ...سازي محصوالت ارگانیک و سالم هاي تجاريواکاوي چالشو همکاران:  انگیزاندل 

 
 ها در کدگذاري انتخابینمود مقوله -1شکل

 )مأخذ: نگارندگان( 

 

با وجود نرخ رشد تولید محصوالت ارگانیک در 

سازي اين کشور، همچنان در امر بازاررسانی و تجاري

د دارد که هاي وجومحصوالت مشکالت و محدوديت

باشد. از ها مینیازمند رسیدگی و رفع اين گونه چالش

ضرورت "شود مقوله جمله مواردي که به آن اشاره می

شوندگان به عدم باشد. مصاحبهمی "حمايت دولت

حمايت دولت، عدم تعلق گرفتن يارانه به تولیدات 

ارگانیک، عدم بیمه شدن محصوالت ارگانیک در مقابل 

عدم بیمه تامین اجتماعی خود تولید بالياي طبیعی، 

کننده و عدم اطمینان از فروش محصول ارگانیک و لزوم 

-خريد محصول از جانب دولت اشاره داشتند. دولت می

تواند با برطرف کردن اين موارد موجبات تمايل به تولید 

 محصوالت ارگانیک را فراهم کند. 

فرايندهاي پیچیده مجوزدهی: فرايندهاي اخذ مجوز 

تواند توسط يک ارگان که تحت نظارت تمامی می

ارگانهاي مرتبط با موضوع محصوالت ارگانیک است 

اي از مصاحبه شوندگان به وجود پیچ و صورت گیرد. عده

هاي بروکراسی اداري اشاره کردند که مانعی بزرگ بر خم

سازي محصوالت ارگانیک است. سر راه تولید و تجاري

دم تمايل تولیدکننده به دريافت استدالل آنها در مورد ع

هاي مربوطه و در مجوزهاي مربوطه عدم همکاري ارگان

نهايت در نظر نگرفتن تسهیالت حمايتی براي فرد مجوز 

 گیرنده بود. 

استانداردهاي پیچیده: استانداردهاي تولید 

محصوالت ارگانیک به دلیل اينکه متناسب با محیط و 

اند و فقط يکسري شرايط اقلیمی ايران تدوين نشده

-هاي بین المللی میاستانداردهاي کلی از طرف سازمان

باشند براي تولیدکنندگان داخلی عمل به اين 

باشد. اظهارات استانداردها بسیار سخت و مشکل می

شوندگان نشان داد، با توجه به شرايط محیطی و مصاحبه

 باشد. اقلیمی ايران نیاز به يک استاندارد بومی می

هاي مرتبط با همکاري ارگان مرتبط: ارگانعدم 

سازي محصوالت ارگانیک همچون جهاد تولید و  تجاري

کشاورزي، سازمان استاندارد، سازمان علوم پزشکی، 

هاي ... به دلیل پراکندگی، نظارت سازمان غذا و دارو و

مستقل و اهداي مجوزهاي مستقل، موجب سردرگمی 

لزوم ايجاد ارگانی  ،یاناند. در اين متولیدکنندگان شده

 يابد.واحد در زمینه محصوالت ارگانیک ضرورت می

وضعیت اقتصادي نامناسب جامعه: تورم فزاينده و 

وجود فقر در جامعه از ديگر عوامل عدم تمايل به خريد 

محصوالت ارگانیک نسبت محصوالت رايج است. دولت 

تواند از طريق وضع يارانه براي تولید محصوالت می
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گذاري محصوالت ارگانیک  وارد انیک درامر قیمتارگ

 شده و موجب کاهش قیمت اين محصوالت شود.

سازي سازي مناسب: عدم فرهنگلزوم فرهنگ

کنندگان نسبت مناسب در جامعه، عدم آشنايی مصرف

به محصوالت ارگانیک، عدم ترويج محصول ارگانیک در 

سازي در آموزش و هاي جمعی و عدم فرهنگرسانه

سازي و رورش از جمله مواردي هستند که لزوم فرهنگپ

 کنند.سازي محصوالت ارگانیک را نمايان میآگاه

عدم اعتماد به محصوالت ارگانیک: وجود محصوالت 

 تقلبی وغیر ارگانیک و عدم نظارت بر بازار محصوالت

ارگانیک از جانب دولت از جمله مواردي هستن که 

عدم اعتماد به  شوندگان در زمینه داليلمصحبه

 محصوالت ارگانیک به آنها اشاره کردند.

ي هاعدم نظارت بر بازار و فرايندهاي تولید: نظارت

ه ضعیف يا نبود نظارت بر بازار يکی از عواملی است ک

کنندگان نسبت به محصوالت موجب سلب اعتماد مصرف

ارگانیک شده است. وجود محصوالت غیر ارگانیک و 

ارت متعارف از ديگر نتايج نبود نظ هاي غیرگذاريقیمت

هاي سطحی و بر بازار محصوالت ارگانیک است. نظارت

غیر کارشناسانه در فرايند تولید نیز موجب تولید 

 محصوالتی غیر ارگانیک به نام ارگانیک شده است.

 در هزينه بر بودن تولید: يکی از بزرگترين اشتباهات

ه به دلیل تولید محصوالت ارگانیک اين تصور است ک

عدم استفاده از مواد شیمیايی در تولید محصوالت 

والت تر از تولید محصهاي تولید پايینارگاانیک ههزينه

يی رايج است. ولی به دلیل عدم استفاده از مواد شیمیا

ه بهاي متنوعی در تولید تولید کننده بايد از جايگزين

ران جب جاي اين مواد استفاده کند که بتواند نبود آنها را

ی یايکند، بنابراين به جاي استفاده از يک نوع ماده شیم

ه بايد چندين ماده غیر شیمیايی استفاده کرد که نتیج

 آن ماده شیمیايی را داشته باشد.

وابستگی کشاورزي به شرايط جوي: يکی از 

هاي تولید محصوالت ارگانیک از بزرگترين محدوديت

زي به شرايط شوندگان وابستگی کشاورديدگاه مصاحبه

جوي است. از اين منظر که با توجه به عدم استفاده از 

مواد شیمیايی براي جلوگیري از حمله آفات نباتی و 

هاي فراگیر در مزارع، کشاورزي ارگانیک در بیماري

 مقابل اين تهديدات بسیار مشکل خواهد بود.

اي هاي از دست رفتهصت: فرصتفر-مسئله هزينه

د والت ارگانیک در صورت عدم تولیکه تولید کننده محص

محصول ارگانیک از دست داده است، يکی ديگر از 

 هاي فراروي محصوالت ارگانیک است.چالش

هاي مناسب هاي نامناسب: عدم زيرساختزيرساخت

ته براي تولید محصوالت ارگانیک و نبود تجهیزات پیشرف

ن ماياها را نها و تعاونیتولید، لزوم ايجاد کشت و صنعت

ت توان تولید کننده در محدوده اين کشکند. که میمی

د هاي پايین تر تولیدي محصول خوها با هزينهو صنعت

 را تولید کند.

ن کنندگان: عدم آگاه تولیدکنندگاعدم آموزش تولید

نسبت به استانداردهاي تولید و عدم آموزش 

تولیدکنندگان نسبت به تولید محصوالت ارگانیک از 

ره شوندگان به آنها اشاهاي است که مصاحبهجمله چالش

 کردند. 

مسئله مجاورت: پرکندگی مزارع در کشور و مساحت 

 با کم مزارع يکی از داليل عمده مجاورت مزارع ارگانیک

 سئلهمکننده است. اين مزارع غیر ارگانیک و منابع آلوده

سازي مزارع و محدود کردن منابع با کمک يکپارچه

 تواند رفع گردد.سادگی میکننده به آلوده

 مرحله پنجم: طراحی و اعتبار مدل

ها به تئوري يا مدل در اين مرحله است که داده

توانیم بگويیم ساخت مدل يا نظريه شوند. میتبديل می

ها ادامه شو و تا آخرين تحلیلها آغاز میاز اولین تحلیل

بندي ي طراحی مدل طبقهيابد. اولین قدم در مرحلهمی

دهد، ي تحقیق را نشان میرکزي است که درون مايهم

کند، اما هاي مختلف ارتباط برقرار میاين طبقه بین داده

(. در Ghobadi et al., 2012ها نیست )خود دربین داده

هاي حاصل از تجزيه و تحلیل حول اين پژوهش يافته

محور هدف قرار گرفته و با پیوند دادن کدها، مفاهیم و 

 ل اقتضايی تحقیق ترسیم گرديد. مقوالت مد
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 سازي محصوالت ارگانیک )مأخذ: نگارندگان(هاي تجاريمدل اقتضايی چالش -2شکل

 هاگيري و پيشنهادنتيجه

همانگونه که بررسی شد براي پاسخگويی به سوال 

هاي فراروي اصلی پژوهش، که هدف آن شناسايی چالش

احبه، محصوالت ارگانیک است، پس از مصسازي تجاري

اي و اينترنتی عوامل مشاهده و مطالعات کتابخانه

مشخص شد. اين عوامل که به دو دسته مشکالت اداري 

هاي تولیدي و محیطی تقسیم و ساختاري و محدوديت

اند، شامل؛ ضرورت حمايت دولت، فرايندهاي شده

ار، عدم پیچیده و دشو استانداردهايپیچیده مجوزدهی، 

هاي مرتبط، وضعیت اقتصادي نامناسب همکاري ارگان

سازي مناسب، عدم اعتماد به جامعه، لزوم فرهنگ

محصوالت ارگانیک، عدم نظارت بر بازار و فرايندهاي 

بر بودن تولید، وابستگی کشاورزي به شرايط جوي، هزينه

هاي نامناسب، عدم فرصت، زيرساخت-مسئله هزينه

ان ومسئله مجاورت. آنچه که از آموزش تولیدکنندگ

ی و  شود پیچیدگهاي پژوهش دريافت میيافته

سازي هاي فراروي تجاريل و چالشگستردگی مساي

ريزي دقیق و محصوالت ارگانیک است که نیازمند برنامه

مشخص از جانب دولت و نهادهاي مرتبط با موضوع 

سازي است.  مشکالت اداري و ساختاري که تجاري

توان به کنند را میارگانیک را تهديد می محصوالت

سازي کمک دولت و اصالح ساختارهاي اداري و فرهنگ

ل و والت ارگانیک هموار کرد. ولی مسايو ترويج محص

مشکالت محیطی و تولیدي که مشکل اساسی و بنیادي 

-سازي محصوالت ارگانیک میدر زمینه تولید و تجاري

ی تولیدکنندگان آگاهباشند، نیازمند آموزش و پیش

است که خود و تولیدات خود را متناسب با شرايط 

محیطی هماهنگ کنند و آمادگی خود را براي رويارويی 

 هاي را در خود ايجاد کنند.با اين چنین چالش

ج هاي ذکر شده و و بر مبناي نتايبا توجه به چالش

هاي حاصل از تحقیق، پیشنهاداتی براي کاهش چالش

 گردد:ه میوالت ارگانیک ارايسازي محصتجاري

سازي و ترويج مصرف محصوالت ارگانیک در فرهنگ

 هاي جمعیرسانه

حمايت و تضمین خريد محصوالت ارگانیک از سوي 

 دولت

ز هاي کم بهره براي حمايت اپرداخت تسهیالت و وام

 تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک

ها در مناطق ايجاد و استقرار کشت و صنعت

 و بدور از منابع آلوده کنندهکشاورزي 

هاي آموزشی براي تولیدکنندگان در برگزاري دوره

جهت افزايش آگاهی و تمايل به تولید محصوالت 

 ارگانیک

هاي نظارتی در بازار محصوالت وضع دستگاه

 ارگانیک و مزارع تولید محصوالت ارگانیک

جبران خسارات وارده به کشاورزان و بیمه کردن 

 محصوالت آنها

ايجاد استانداردهاي تولید محصوالت ارگانیک 

 متناسب با شرايط محیطی کشور

 ايجاد ارگان واحد در زمینه محصوالت ارگانیک 

اصالح ساختار فرايندهاي مجوزدهی براي محصوالت 

 ارگانیک

ايجاد اعتماد به محصوالت ارگانیک به کمک خلق 

 برند ملی ارگانیک در کشور
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