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ABSTRACT
Introduction and purpose: Public attention has been growingly given to 
healthy food products. Development of organic farming and enhancement 
of consuming such products in society require attending to consumers’ 
orientations and tendencies. Regarding this, the aim of the present study was 
to evaluate the viewpoints of experts and consumers about organic livestock 
products in Sistan and Baluchistan province, Iran. 
Methods: For the purpose of the study, first, an open-ended question regarding 
the barriers to the expansion of organic livestock products was sent to the experts 
(n=33) through Delphi technique. After extracting the main indices from the 
experts’ responses, a questionnaire, consisting of 13 items, was designed to 
evaluate the consumers’ viewpoints (n=516) about the barriers to developing 
organic livestock products in Sistan and Baluchistan province.
Results: From the experts’ points of view, the main factors accounting for 
the restriction of the extension and promotion of animal organic products 
consumption included the lack of consumer s’ confidence about organic products, 
consumers’ unawareness of the benefits of organic animal products, and inability 
to purchase the organic livestock products due to economic weakness. Moreover, 
the consumers reported the inefficient organic animal production technology, 
lack of appropriate conditions for organic animal production, and shortage and 
limitation of supplying organic livestock products in the market as the most 
important barriers to developing and promoting the organic animal products.
Conclusion: Enhancement of people’s acceptance of the novel products and 
approximation of the experts and consumers’ viewpoints could have a key role in 
the expansion of organic animal product consumption in Sistan and  Baluchistan 
province.
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مقاله پژوهشی  

مقایسه دیدگاه افراد خبره و مصرف کنندگان در مورد موانع توسعه محصوالت دامی ارگانیک 
)مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان(

برای  یافته است.  افزایش  به محصوالت غذایی سالم  مقدمه و هدف: در سال های اخیر توجه عمومی 
به گرایش و  از این محصوالت در جامعه، ضرورت توجه  توسعه کشاورزی ارگانیک و ترویج استفاده 
تمایل مصرف کنندگان انکارناپذیر می باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی دیدگاه افراد خبره 

و مردم استان سیستان و بلوچستان در مورد موانع توسعه مصرف محصوالت دامی ارگانیک انجام شد. 
روش کار: ابتدا یک پرسش باز در مورد موانع توسعه مصرف محصوالت دامی ارگانیک در قالب روش 
دلفی برای افراد خبره )33 نفر( ارسال گردید. سپس از بین پاسخ ها، شاخص های اصلی تعیین شدند و با 
طراحی پرسشنامه ای متشکل از 13 سوأل، نظرات مصرف کنندگان محصوالت دامی )516 نفر( در مورد 

موانع مصرف محصوالت دامی ارگانیک در استان سیستان و بلوچستان مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان دادند که از بین تمامی مواردی که از دیدگاه افراد خبره مانع ترویج، توسعه و مصرف 
محصوالت دامی ارگانیک می باشند، سه مانع عدم اعتماد مردم به ارگانیک بودن محصوالت عرضه شده 
تحت عنوان محصول دامی ارگانیک، عدم آگاهی مردم از مزایای مصرف محصوالت دامی ارگانیک و 
نتایج  مردم هستند. عالوه براین،  اقتصادی  دلیل ضعف  به  ارگانیک  دامی  توانایی خرید محصوالت  عدم 
گویای آن بودند که ضعف تکنولوژی تولید محصوالت دامی ارگانیک، نبود شرایط مناسب برای تولید 
محصول دامی ارگانیک و کمبود و محدودیت عرضه محصوالت دامی ارگانیک در بازار به عنوان مهم ترین 

موانع از دیدگاه مصرف کنندگان می باشند. 
افراد  بین  دیدگاه های  فاصله  کاهش  و  پذیرش محصوالت جدید  به منظور  فرهنگ سازی  نتیجه گیري: 
متخصص و مصرف کنندگان می تواند نقش قابل توجهی در توسعه مصرف محصوالت دامی ارگانیک در 

استان سیستان و بلوچستان داشته باشد.

کلمات کلیدی: امنیت غذایی، ایمنی غذایی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی
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مقدمه

)تولید غذای کافی( اغلب موجب ناپایداری سیستم های کشاورزی هدف گذاری کشورها تنها به منظور دست یابی به امنیت غذایی 
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مقابل  در  است.  شده  محیطی  زیست  مخاطرات  و  دامداری  و 
سالم(  غذای  )تولید  غذایی  ایمنی  مفهوم  غذایی،  امنیت  عبارت 
عالی ترین  می شود.  مطرح  دارد،  اشاره  سالم  غذای  تولید  به  که 
کشاورزی  در  می توان  را  سالم  غذایی  محصوالت  تولید  سطح 
متمادی  سالیان  برای  انسان ها   .]1،2[ نمود  جستجو  ارگانیک 
به پرورش محصوالت  همانند اجداد خود در تمدن های نخستین 
افزایش  به مرور زمان  اما  ارگانیک می پرداختند؛  دامی و گیاهی 
عادات  و  تنوع  افزایش  مانند  دیگری  عوامل  و  جهان  جمعیت 
صنعتی  انقالب  زندگی،  سبک  تغییر  مصرف کنندگان،  غذایی 
منابع  محدودیت  انسانی،  جوامع  به  صنعتی  محصوالت  هجوم  و 
)سوخت فسیلی، خاک و آب( و عدم تعادل بین تولید و مصرف 
واحد  در  تولید  بازده  افزایش  اندیشه  در  بشر  که  شد  موجب 
تولید  نوین  روش های  به کارگیری  بدین ترتیب،   .]3[ باشد  سطح 
محصوالت زراعی و دامی موجب افزایش عملکرد آن ها گردید 
و به مرور زمان کشاورزی سنتی در بسیاری از نقاط دنیا به دست 
فراموشی سپرده شد. در حوزه پرورش دام، توسعه الین های طیور 
گوشتی و تخم گذار تجاری با کاهش هزینه های تولید و افزایش 
بازده موجب کاهش قابل توجه قیمت گوشت و تخم مرغ گردید 
در  آن ها  محصوالت  و  صنعتی  پرندگان  جمعیت  آن  متعاقب  و 
و  مصنوعی  تلقیح  عالوه براین  یافت.  قابل توجهی  افزایش  بازار 
گاوهای  در  را  شیر  تولید  ژنتیکی،  انتخاب  مختلف  روش های 
افزایش  بر  تمرکز  تنها  اما  داد؛  افزایش  به طور چشم گیری  شیری 
تولید بدون درنظرگرفتن توانایی حیوان موجب حساسیت نژادها 
استفاده  و  گردید  بیماری زا  اجرام  به  نسبت  پرتولید  سویه های  و 
نگاه داشتن  زنده  برای  غیرطبیعی  داروهای  و  شیمیایی  مواد  از 

حیوانات غیر قابل اجتناب شد.
در کنار تمامی مزایایی که برای دامپروری ارگانیک ذکر شده 
است، یکی از دغدغه هایی که نسبت به این نوع پرورش وجود دارد، 
کاهش عملکرد تولید نسبت به روش متعارف )Conventional( به 
دلیل عدم استفاده از داروهای شیمیایی و آنتی بیوتیک ها در تولید 

محصوالت دامی می باشد ]4[. از سوی دیگر، مهم ترین موانع در راه 
پرورش حیوانات پرتولید، حساسیت بیشتر آن ها نسبت به بیماری ها 
سیستم  در  حیوانات  پرورش  با  مقایسه  در  محیطی  تنش های  و 
پرورش سنتی و کم تولید است؛ به همین دلیل، تولیدکنندگان برای 
افزودنی ها،  داروها،  قبیل  از  شیمیایی  مواد  انواع  به  ایراد  این  رفع 
مکمل های غذایی و آنتی بیوتیک ها در پرورش دام و طیور روی 
از  مشکالتی  با  مواجه شدن  رویکردی  چنین  نتیجه   .]5[ آورده اند 
قبیل مقاومت آنتی بیوتیکی در صنعت پرورش گاو شیری و طیور 
صنعتی می باشد ]9-6[. در سال های اخیر با روشن شدن خطراتی که 
باقی ماندن سموم، برخی از عناصر معدنی و آنتی بیوتیک ها در مواد 
غذایی برای سالمت مصرف کنندگان این گونه محصوالت دارند، 
تقاضای  سمت  به  توسعه یافته  کشورهای  در  به ویژه  تازه  حرکتی 
 .]10[ است  شده  آغاز  پرخطر  باقی مانده های  فاقد  محصوالت 
بر  را  از کشورها  بسیاری  اهلی  دام های  در  آنتی بیوتیکی  مقاومت 
آن داشته است تا مصرف آنتی بیوتیک ها را به عنوان محرک رشد 
به  شدت محدود نمایند و برای مصرف کنندگان این محصوالت در 

جیره غذایی دامی، جرایمی را در نظر بگیرند ]11[. 
در کشور ایران توسعه پرسرعت صنعت پرورش گاو شیری و 
واحدهای پرورش صنعتی مرغ تخم گذار و گوشتی و نیز مدیریت 
بی رویه  مصرف  موجب  پرورشی  مزارع  از  بسیاری  در  نامناسب 
دام  خوراک  در  آنتی بیوتیک ها  جمله  از  خوراکی  افزودنی های 
دامی  محصوالت  مصرف کنندگان  برای  امر  این  که  است  شده 
برخی  پرورش  هرچند  می باشد.  خطرناک  بسیار  درازمدت  در 
شیوه  به  هنوز  مناطق  از  بسیاری  در  بز  و  گوسفند  مانند  دام ها  از 
تا حد  این بخش  تولیدشده در  انجام می شود و محصوالت  سنتی 
زیادی ویژگی های محصوالت ارگانیک را دارند؛ اما محصوالت 
محلی  بازارهای  در  عمده  به طور  بز  و  گوسفند  توسط  تولیدشده 
مرغ  تخم  و  گوشت  که  است  درحالی  این  می شوند.  مصرف 
دورافتاده ترین  در  شیری  گاوهای  پاستوریزه  شیر  به همراه  تجاری 
نقاط کشور و حتی مناطق محرومی مانند استان سیستان و بلوچستان 
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یافت می شود و نشان از فراگیرشدن این محصوالت و جایگاه ویژه 
با وجود  رو  این  از  دارد؛  ایرانی  در سبد غذایی خانوارهای  آن ها 
تمامی مزایای محصوالت ارگانیک و حرکت جهانی به سمت تولید 
این  متأسفانه  متعدد،  موانع  دلیل وجود  به  محصوالت غذایی سالم 
محصوالت هنوز جایگاه خود را در سبد غذایی خانوارها در کشور 

ایران به دست نیاورده اند.
استان های  پهناورترین  جمله  از  بلوچستان  و  سیستان  استان 
اقلیمی  واسطه شرایط سخت  به  که  می رود  به شمار  ایران  کشور 
با  آن  مردم  معیشت  وضعیت  استان،  شمالی  مناطق  در  به ویژه 
مشکالتی همراه می باشد. تغییرات شدید اقلیمی و خشکسالی های 
هامون،  دریاچه  و  هیرمند  رود  خشک شدن  دلیل  به  پی  در  پی 
خشکسالی،  از  پیش  است.  نموده  بیشتر  بسیار  را  مردم  مشکالت 
شغل اغلب مردم کشاورزی و دامداری بود؛ اما در 20 سال اخیر، 
جمعیت دام و طیور استان به شدت کاهش پیدا کرده است. به دلیل 
افزایش  نتیجه  در  و  گذشته  سال   50 طی  افزایش جمعیت کشور 
تقاضای محصوالت کشاورزی و دامی و از سوی دیگر مشکالتی 
و  مزارع  تخریب  و  جوی  نزوالت  قابل توجه  کاهش  همچون 
متراکم  تولید  و  پرورش  به  دامداران  و  کشاورزان  تمایل  مراتع، 
بسیاری  در  سنتی  کشاورزی  و  یافته  گسترش  وسیعی  مقیاس  در 
دست  به  بلوچستان  و  سیستان  استان  جمله  از  و  کشور  مناطق  از 
محصوالت  توسعه  دلیل،  همین  به  است؛  شده  سپرده  فراموشی 
می باشد،  تولید  شیوه  در  بازنگری  نیازمند  اغلب  که  ارگانیک 
حاضر،  مطالعه  از  هدف  رو  این  از  است؛  مواجه  چالش هایی  با 
دامی  محصوالت  توسعه  روی  پیش  موانع  و  چالش ها  درک 
تولیدکنندگان  از دیدگاه متخصصان، دست اندرکاران،  ارگانیک 
جامعه  اعضای  و  مصرف کنندگان  دامی،  ارگانیک  محصوالت 
دو  هر  دیدگاه های  به  نسبت  صحیح  بینشی  کسب  با  تا  می باشد 
روی  پیش  موانع  شناخت  و  مصرف کننده(  و  )تولیدکننده  گروه 
توسعه مصرف محصوالت ارگانیک در کشور بتوان برای حل این 
معضالت چاره اندیشی کرد و با برنامه ریزی های صحیح و اصولی، 

دامی  محصوالت  مصرف  صحیح  آموزش  و  ترویج  برای  را  راه 
ارگانیک هموار نمود.

روشکار

از  استفاده  دلیل  به  و  بوده  توصیفي  نوع  از  حاضر  پژوهش 
این  می شود.  طبقه بندي  نیز  پیمایشي  مطالعات  زمره  در  پرسشنامه 
پژوهش در سه مرحله مجزا انجام شد که در مرحله اول از تکنیک 
دلفی استفاده گردید. جامعه آماري بخش اول شامل: پژوهشگران، 
کارشناسان، اساتید حوزه علوم دامی و پرورش طیور، دامپزشکان 
بودند  کشور  سراسر  از  طیور  و  دام  پرورش دهندگان  همچنین  و 
کدگذاری  انجام  با  نخست  مرحله  از  حاصل  نتایج  نفر(.   33(
برای طبقه بندی،  محوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل گردیدند. 
از پاسخ های رسیده در مورد  از جمع آوری داده های حاصل  پس 
پذیرش  عدم  دالیل  مهم ترین  به عنوان  که  اصلی  شاخص های 
بررسی  با  باز  کدگذاری  در  بودند،  ارگانیک  دامی  محصوالت 
مطالعه  مورد  موضوع  به  مربوط  شاخص های  متخصصان،  دیدگاه 

استخراج شدند.
در  اول  مرحله  از  به دست آمده  شاخص های  دوم،  مرحله  در 
اختیار  در  موانع  اولویت بندی  به منظور  و  شدند  تنظیم  جدولی 
افرادی که به طور آکادمیک یا تجربی در مورد محصوالت دامی 
ارگانیک آموزش کافی دیده بودند، قرار گرفتند. این افراد شامل: 
تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و  پرورش دهندگان  کارشناسان، 
رشته ژنتیک و اصالح نژاد بودند )جدول 2(. در مرحله سوم پس 
از دریافت و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از بخش اول و دوم، 
از  که  خانوار  سرپرستان  اختیار  در  و  شد  تدوین  نهایی  پرسشنامه 
)به عنوان  داشتند  آگاهی  سالم  غذای  و  ارگانیک  محصول  مفهوم 
جامعه آماری این پژوهش( قرار گرفت. براي تعیین روایي صوری 
و محتوایی پرسشنامه از نظرات و پیشنهادات اساتید و متخصصان 
از  پس  و  شد  استفاده  دامی  علوم  و  آموزش کشاورزي  و  ترویج 
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اعمال اصالحات الزم بر روي پرسشنامه و همچنین اطمینان از اینکه 
اندازه گیري  قابلیت  و  توانایي  پرسشنامه  در  مطرح شده  سؤاالت 
مي باشند،  دارا  را  حاضر  پژوهش  نظر  مورد  ویژگی های  و  محتوا 
پرسشنامه  اعتبار  سنجش  براي  گردید.  تدوین  نهایي  پرسشنامه 
آن  از  نسخه   30 تعداد  پیشاهنگ،  آزمون  وسیله یک  به  تهیه شده 
توسط سرپرستان خانواری که در خارج از جامعه آماری پژوهش 
کرونباخ  آلفای  میزان  نهایت،  در  گردید.  تکمیل  داشتند،  قرار 
اعتبار  از  پرسشنامه  که  داد  نشان   )0/7 از  )بیش  پرسشنامه  برای 
کافی برخوردار می باشد. در این مطالعه برای تعیین حجم نمونه در 
بخش سوم از جدول نمونه گیری بارتلت استفاده گردید. با توجه به 
حجم جامعه آماری، حداقل 500 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر 
گرفته شدند. بدین  منظور، 550 پرسشنامه توزیع شد که از بین آن ها 
516 پرسشنامه کامل تجزیه و تحلیل گردید. الزم به ذکر است که 
SPSS 21 مورد تجزیه و  نرم افزار  از  استفاده  با  داده های پژوهش 

تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها
 

ویژگیهایفردی
در  مطالعه  مورد  جمعیت  پاسخ دهندگان،  سن  توصیف  برای 
پنج گروه سنی گروه بندی شدند. نتایج بررسی توزیع فراوانی سنی 
جمعیت مورد مطالعه به تفکیک در جدول 1 ارائه شده است. به طور 
راستا،  این  در  بود.  پاسخ دهندگان 38/35 سال  متوسط سن  کلي، 
بیشترین فراواني مربوط به گروه سني 25 تا 35 سال بود و حدود 
فرد  داشتند. جوان ترین  قرار  این گروه سنی  در  افراد  از  یک سوم 
پاسخ دهنده در این مطالعه، 17 سال سن داشت و مسن ترین فرد، 90 
ساله بود. داده های حاصل از پژوهش نشان دادند که 71/5 درصد 
 81/3 همچنین  بودند.  زن  درصد   28/5 و  مرد  پاسخ دهندگان  از 
درصد   18/7 و  متأهل  پژوهش  این  در  پاسخ دهندگان  از  درصد 
مجرد بودند. شایان ذکر است که سطح تحصیالت پاسخ دهندگان 

و  کارشناسی  دیپلم،  نوشتن،  و  خواندن  بی سواد،  گروه  پنج  در 
تحصیالت  وضعیت سطح  گرفت.  قرار  باالتر  و  ارشد  کارشناسی 

درصدفراوانیسطوح تغییرمتغیر

سن )سال(

25<6512/6

35-2515429/8

45-3514628/3

55-459618/6

55>5510/7

516100جمع

وضعیت تأهل

9418/7مجرد

41081/3متأهل

504100جمع

جنسیت

35171/5مرد

14028/5زن

491100جمع

تحصیالت

244/8بی سواد

346/8ابتدایی

499/8دیپلم

11222/4کارشناسی

28056/1کارشناسی ارشد و باالتر

499100جمع

درآمد سالیانه 
)میلیون تومان(

*0/5<12425/7

0/5–19219/1

1-1/514830/7

1/2-56012/4

<205812

482100جمع

* میزان درآمد افراد در پنج گروه کمتر از 5 میلیون )>0/5(، 5 میلیون تا 10 

میلیون ریال )1–0/5(، 10 تا 15 میلیون ریال )1/5-1(، 15 تا 20 میلیون ریال 
)2-1/5( و بیش از 20 میلیون ریال )20>(

جدول 1: ویژگی های فردی پاسخ دهندگان 
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افراد از آن جهت اهمیت دارد که امکان بررسی نقش تحصیالت 
در  می شود.  میسر  سالم  غذای  به  نسبت  افراد  آموزش  در  عالی 
تحصیالت  با  افراد  به  مربوط  فراوانی  بیشترین  حاضر  مطالعه 
کارشناسی و باالتر بود و بیش از نیمی از پاسخ دهندگان در این 
به  افراد  این  انتظار می رود که  گروه قرار داشتند )78/5 درصد(. 
یک  سالمت  از  دانشگاهی،  آموزش های  از  برخورداری  دلیل 
نتایج  عالوه براین،  باشند.  داشته  کافی  آگاهی  غذایی  محصول 
و  است  بی سواد  افراد  به  مربوط  فراوانی  دادند که کمترین  نشان 
تنها 4/8 درصد از افراد مورد مطالعه در این گروه قرار دارند. در 
میلیون   5 از  پنج گروه کمتر  در  افراد  نیز  میزان درآمد  با  ارتباط 
 10  ،)1-0/5( ریال  میلیون   10 تا  میلیون   5  ،)0/5 از  )کمتر  ریال 
 )1/5-2( ریال  میلیون   20 تا   15  ،)1–1/5( ریال  میلیون   15 تا 
باید  گرفتند.  قرار   1 جدول  با  مطابق  ریال  میلیون   20 از  بیش  و 
خاطرنشان ساخت که حدود یک چهارم از پاسخ دهندگان درآمد 
ماهیانه کمتر از 10 میلیون ریال داشتند که بیشتر این افراد را زنان 

سرپرست خانوار تشکیل می دادند.

مرحلهاولپژوهش:پرسشبازدرقالبتکنیکدلفی
با استفاده از تکنیک دلفی، یک سوأل باز تحت عنوان "موانع 
پیش روی توسعه مصرف محصوالت دامی ارگانیک در کشور" 
برای 33 نفر از اساتید دانشگاه و صاحب نظران حوزه علوم دامی 
در  استان  تفکیک  به  خبره  افراد  کار  محل  و  تعداد  شد.  ارسال 

جدول 2 نشان داده شده است.
و  متخصصان  پاسخ های  اولیه  بررسی  از  حاصل  نتایج 
ارگانیک  دامی  محصوالت  توسعه  موانع  زمینه  در  صاحب نظران 
منجر به شناسایی 13 مانع عمده و اساسی شد )جدول 3(. در مرحله 
مقایسه  یکدیگر  با  کدگذاری شده  داده های  محوری،  کدگذاری 
شدند و گویه هایی که با یکدیگر تناسب داشتند و مربوط به یک 
موضوع می شدند، در یک طبقه قرار گرفتند. بدین ترتیب، تمامی 
قرار  زیرساختی  و  فرهنگی  اقتصادی،  موانع  طبقه  سه  در  مانع   13
گرفتند. کدها و گروه های اولیه ای که در کدگذاری باز ایجاد شده 
بودند با موارد مشابه ادغام شدند و طبقاتی با مفاهیم جدید شکل 

گرفت و در نهایت تجزیه و تحلیل گردید.

تعداد )نفر(محل کار پژوهشگر/صاحب نظراستان

10دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، بخش خصوصیتهران

9دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه زابل، بخش خصوصی، سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

5دانشگاه رازی کرمانشاه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاهکرمانشاه

2مؤسسه تحقیقات علوم دامیالبرز

2دانشگاه فردوسی مشهدخراسان

2دانشگاه گیالنگیالن

1بخش خصوصیایالم

1مرکز آموزش کشاورزی شهرستان شیرازفارس

1دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمانکرمان

33جمع

جدول 2: تعداد و محل کار متخصصان مورد بررسی در مرحله اول

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

42
36

77
2.

13
97

.4
.4

.5
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jh

c.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 13

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24236772.1397.4.4.5.6
http://jhc.mazums.ac.ir/article-1-349-fa.html


مجله تحقيقات سالمت در جامعه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، زمستان  1397، دوره 4، شماره 4، 41-53

علی مقصودی و همکاران  /47

پرسشنامه از حاصل پاسخهای تحلیل پژوهش: دوم مرحله
مرحلهاول

برای  و  شدند  تنظیم  جدولی  در  موارد  این  دوم  مرحله  در 
تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و  پرورش دهندگان  کارشناسان، 
رشته علوم دامی ارسال گردیدند. در ادامه، پاسخ ها دریافت شده و 
جمع بندی گردیدند. در این مرحله از پرسش شوندگان درخواست 
شد که 13 مورد را اولویت بندی کنند )مهم ترین عامل، اولویت 1 

و کم اهمیت ترین عامل، اولویت 13 بودند( )جدول 4(.

از گویهها اولویتبندی با توافق سطح پژوهش: سوم مرحله
دیدگاهپاسخدهندگان

دیدگاه های  اول،  مرحله  در  پرسشنامه ها  جمع آوری  از  پس 
پرسشنامه  تنظیم  مبنای  به عنوان  و  دسته بندی گردیدند  متخصصان 
در مرحله نهایی در نظر گرفته شدند. پرسشنامه نهایی از 13 گویه 

کشور  در  ارگانیک  محصوالت  مصرف  توسعه  موانع  به  مربوط 
تشکیل شد و به صورت بسته در اختیار پاسخ دهندگان )سرپرستان 
پرسشنامه،  این  در  گرفت.  قرار  مصرف کنندگان(  و  خانوار 
پاسخ دهندگان میزان موافقت یا مخالفت خود با هریک از گویه ها 
نظری   ،4 موافقم=   ،5 موافقم=  "کاماًل  لیکرت  طیف  براساس  را 
ندارم= 3، مخالفم= 2 و کاماًل مخالفم= 1" اعالم کردند که نتایج 

حاصل از آن در جدول 5 ارائه شده است.

تعییناولویتموانعدرسهبعدفرهنگی،اقتصادیوزیرساختی
سه  در  موانع  به  مربوط  گویه های  تمامی  اینکه  به  توجه  با 
شدند،  تقسیم بندی  زیرساختی  و  اقتصادی  فرهنگی،  زیربخش 
سه  این  از  هرکدام  به  مربوط  گویه های  ترکیب  با  مرحله  این  در 
در  ارگانیک  دامی  محصوالت  توسعه  موانع  اولویت  زیربخش، 
در  که  همان گونه  گردید.  مشخص  بلوچستان  و  سیستان  استان 

طبقه ایجادشدهگویه های استخراج شدهردیف

فرهنگیعدم آگاهی1

اقتصادیضعف اقتصادی مردم2

فرهنگیعدم اعتماد3

زیرساختیضعف واحدهای نظارتی4

فرهنگیشکل ظاهری نامناسب5

زیرساختیتکنولوژی تولید6

زیرساختیکمبود عرضه7

زیرساختینامناسب بودن شرایط برای تولید8

اقتصادیعدم استقبال تولیدکننده9

اقتصادیقیمت باال10

فرهنگیتبلیغات ناکافی و ضعف فرهنگ سازی11

زیرساختیسیاست های نامناسب دولت در بخش غذا12

زیرساختیهدف گذاری دولت صرفًا برای تولید غذای کافی13

جدول 3: مفهوم سازی داده های حاصل از پژوهش )کدگذاری باز( و طبقات حاصل از مفاهیم )کدگذاری محوری(
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موانع و مشکالتاولویت ها

عدم اعتماد مردم به ارگانیک بودن محصوالت عرضه شده تحت عنوان محصوالت دامی ارگانیک1

عدم آگاهی مردم از مزایای مصرف محصوالت دامی ارگانیک2

عدم توانایی خرید محصوالت دامی ارگانیک به دلیل ضعف اقتصادی مردم3

اولویت داشتن امنیت غذایی )تأمین غذای کافی( نسبت به ایمنی غذایی )تأمین غذای سالم(4

قیمت باالی محصوالت دامی ارگانیک5

تبلیغات ناکافی و ضعف فرهنگی برای مصرف محصوالت دامی ارگانیک6

ضعف واحدهای نظارتی در تعیین صحت ارگانیک بودن محصول دامی عرضه شده7

عدم استقبال تولیدکننده نسبت به تولید محصول دامی ارگانیک به دلیل عدم صرفه اقتصادی این محصوالت8

سیاست های نامناسب دولت در راستای ترویج محصوالت دامی ارگانیک9

ضعف تکنولوژی تولید شامل: ضعف دانش فنی و نبود نیروی متخصص جهت تولید محصوالت دامی ارگانیک10

کمبود و محدودیت عرضه محصوالت دامی ارگانیک در بازار11

نبود شرایط مناسب برای تولید محصول دامی ارگانیک از جمله سویه، خوراک و تأسیسات مناسب12

نامناسب بودن شکل ظاهری محصوالت دامی ارگانیک در مقایسه با محصوالت متعارف13

جدول 4: اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم پذیرش محصوالت دامی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان، دانشجویان و تولیدکنندگان فعال در زمینه علوم دامی

انحراف استانداردمیانگینتعدادموانع و مشکالتاولویت 

5073/971/00ضعف تکنولوژی شامل: ضعف دانش فنی و نبود نیروی متخصص جهت تولید محصوالت دامی ارگانیک1

5113/891/01نبود شرایط مناسب برای تولید محصول دامی ارگانیک از جمله سویه، خوراک و تأسیسات مناسب2

5023/871/13کمبود و محدودیت عرضه محصوالت دامی ارگانیک در بازار3

5143/871/09نامناسب بودن شکل ظاهری محصوالت دامی ارگانیک در مقایسه با محصوالت متعارف4

5123/831/18عدم اعتماد مردم به ارگانیک بودن محصوالت عرضه شده تحت عنوان محصول دامی ارگانیک5

5093/831/07عدم آگاهی مردم از مزایای مصرف محصوالت دامی ارگانیک6

5073/781/11اولویت داشتن امنیت غذایی )تأمین غذای کافی( نسبت به ایمنی غذایی 7

5123/771/11ضعف واحدهای نظارتی در تعیین صحت ارگانیک بودن محصول دامی عرضه شده8

5123/741/07تبلیغات ناکافی و ضعف فرهنگی برای مصرف محصوالت دامی ارگانیک9

5073/681/14سیاست های نامناسب دولت در راستای ترویج محصوالت دامی ارگانیک10

5023/611/06عدم توانایی خرید محصوالت دامی ارگانیک به دلیل ضعف اقتصادی مردم11

5043/601/07عدم استقبال تولیدکننده برای تولید محصول دامی ارگانیک به دلیل عدم صرفه اقتصادی 12

5053/221/11قیمت باالی محصوالت دامی ارگانیک13

جدول 5: ترتیب اهمیت موانع توسعه مصرف محصوالت ارگانیک در کشور در مرحله دوم تکنیک دلفی )از دیدگاه سرپرستان خانوار و مصرف کنندگان(
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توسعه  و  ترویج  مانع  مهم ترین  است ،  شده  داده  نشان   6 جدول 
مربوط  بلوچستان  و  استان سیستان  در  ارگانیک  دامی  محصوالت 
دارد  ضرورت  نکته  این  ذکر  می باشد.  زیرساختی  عوامل  به 
و  سیستان  استان  فرد  به  منحصر  و  بالقوه  قابلیت های  وجود  با  که 
بلوچستان، همچنان یکی از محروم ترین استان های کشور می باشد 
و به طور کلی زیرساخت های الزم برای شکل گیری صنایع مختلف 

و کشاورزی مدرن در آن کمتر به چشم می خورد. 

نتیجهگیری بحثو
 
نتایج نشان دادند که از دیدگاه کارشناسان، پرورش دهندگان 
و دانشجویان علوم دامی، مهم ترین مانع در راه توسعه، ترویج و 
آموزش استفاده از محصوالت دامی ارگانیک در استان سیستان 
محصوالت  ارگانیک بودن  به  مردم  اعتماد  عدم  بلوچستان،  و 
می باشد  ارگانیک  دامی  محصول  عنوان  تحت  عرضه شده 
مصرف  مزایای  از  مردم  آگاهی  عدم  همچنین   .)4 )جدول 
مصرف  راه  در  مانع  دومین  به عنوان  ارگانیک  دامی  محصوالت 
شناخته  کارشناسان  دیدگاه  از  کشور  در  ارگانیک  محصوالت 
شده است. اطالع رسانی و آگاه سازی مصرف کننده از مزایای هر 
نسبت  مصرف کننده  گرایش  در  عمده ای  و  مهم  نقش  محصول 
موضوع  این  بسیاری  تحقیقات  و  دارد  محصول  از  استفاده  به 
دیدگاه  از  که  دادند  نشان  نتایج  عالوه براین،  می کنند.  تأیید  را 
به  ارگانیک  دامی  محصوالت  خرید  توانایی  عدم  کارشناسان، 

بین موانعی است  از  اقتصادی مردم، سومین اولویت  دلیل ضعف 
استان  در  ارگانیک  دامی  محصوالت  پذیرش  عدم  موجب  که 
سیستان و بلوچستان شده است. در ادامه، نتایج گویای آن بودند 
از دیدگاه کارشناسان موجب عدم  موانعی که  تمامی  بین  از  که 
در  مصرف کنندگان  بین  در  ارگانیک  دامی  محصوالت  پذیرش 
نبود شرایط مناسب  استان سیستان و بلوچستان شده اند، دو عامل 
)از جمله سویه، خوراک و  ارگانیک  تولید محصول دامی  برای 
مقایسه  در  آن  ظاهری  شکل  نامناسب بودن  و  مناسب(  تأسیسات 
موانع  با سایر  مقایسه  اولویت کمتری در  متعارف،  با محصوالت 
داشته اند. همان طور که مشاهده شد، کم اهمیت ترین مورد مربوط 
خالف  بر  بود.  ارگانیک  دامی  محصوالت  ظاهری  شکل  به 
توسط  است  ممکن  که  ارگانیک  باغی  و  زراعی  محصوالت 
آفات، آسیب دیده و یا شکل ظاهری آن ها دچار تغییراتی شود، 
و  داشته  مناسبی  اغلب شکل ظاهری  ارگانیک  دامی  محصوالت 

از این جهت بازارپسندی خوبی دارند.
نشان دادند که  از مرحله سوم پژوهش  نتایج حاصل  ادامه  در 
توسعه  مانع  مهم ترین  به عنوان  مصرف کنندگان  دیدگاه  از  آنچه 
مصرف محصوالت ارگانیک در کشور محسوب می شود، عبارت 
است از: ضعف تکنولوژی شامل: ضعف دانش فنی و نبود نیروی 
 .)5 )جدول  ارگانیک  دامی  محصوالت  تولید  جهت  متخصص 
برای  متخصص  نیروی  و  تکنولوژی  است که ضعف  این درحالی 
تولید محصوالت دامی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان این حوزه 
نداشت  دامی  محصوالت  مصرف  توسعه  عدم  در  چندانی  اهمیت 

انحراف استانداردمیانگینحداکثرحداقلگویه ها*موانع و مشکالتاولویت  ها

1/6053/830/68شماره های 7، 9، 10، 11 و 12 عوامل زیرساختی1

1/4053/810/69شماره های 1، 2، 4، 6 و 13 عوامل فرهنگی2

1/3353/480/74شماره های 3، 5 و 8عوامل اقتصادی3

)N= 516( جدول 6: تعیین اولویت موانع در ابعاد مختلف

*براساس جدول 4 
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)رتبه 10( )جدول 4(. این امر بدان معنا است که هرچند کارشناسان 
اعتقاد دارند که توانایی تولید محصوالت دامی ارگانیک در کشور 
وجود دارد؛ اما از دیدگاه مصرف کنندگان ساکن در استان سیستان 
نظر  از  که  به طوری  می باشد؛  مردود  دیدگاه  این  بلوچستان،  و 
مصرف کنندگان، تکنولوژی الزم برای تولید محصوالت ارگانیک 
در کشور وجود ندارد و متخصصان از دانش فنی الزم برای تولید 
این محصوالت برخوردار نمی باشند. یکی از دالیل این اختالف در 
استان سیستان  در  ارگانیک  توسعه محصوالت  موانع  اولویت بندی 
برای  فرهنگی  ضعف  و  ناکافی  تبلیغات  می تواند  بلوچستان  و 
مصرف محصوالت دامی ارگانیک باشد که از نظر کارشناسان و 
مصرف کنندگان به لحاظ اولویت بندی، اختالف اندکی با یکدیگر 
دارند. به طور کلی، این نوع نگرش نسبت به تولیدکنندگان داخلی 
مورد  دقت  به  باید  که  است  نکته ای  آن  دالیل  به  پرداختن  بدون 
توجه قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شود. تا هنگامی که این دیدگاه 
موفقیت  به  نمی توان  باشد،  داشته  وجود  مصرف کنندگان  بین  در 
ترویج  و  داخلی  تولیدات  مصرف  مقاومتی،  اقتصاد  برنامه های 
محصوالت ارگانیک داخلی امید چندانی داشت؛ از این رو به نظر 
آموزش  با  تفکر  نوع  این  اصالح  باید  قدم  اولین  در  که  می رسد 
فراگیر و فرهنگ سازی مناسب مدنظر قرار گیرد. استان سیستان و 
مواجه  قاچاق  پدیده  با  مرزهای شرقی  از سوی  بلوچستان همواره 
محلی  بازارهای  در  وفور  به  غیرایرانی  غذایی  محصوالت  و  بوده 
به چشم می خورند؛ از این رو ممکن است مقایسه این محصوالت 
با برخی از محصوالت داخلی منجر به عدم اعتماد مردم نسبت به 

محصوالت تولید داخل باشد.
نبود شرایط مناسب برای تولید محصوالت دامی ارگانیک از 
جمله سویه، خوراک و تأسیسات مناسب، دومین عاملی است که 
دامی  توسعه مصرف محصوالت  و  ترویج  مانع  مردم  دیدگاه  از 
ارگانیک در استان سیستان و بلوچستان می باشد. نکته قابل توجه 
این است که از دیدگاه مردم، دومین عامل نیز همانند عامل اول 
با زیرساخت های تولید در ارتباط می باشد. اشاره به این موضوع 

محصوالت  تولید  کار  بازار  مورد  در  اطالعات  حداقل  به  نیاز 
در  بتوانند  بهتر  کارشناسان  و  تولیدکنندگان  تا  دارد  ارگانیک 
مالحظه  که  همان گونه  اما  کنند؛  اظهارنظر  موضوع  این  با  رابطه 
می شود از دیدگاه مصرف کنندگان، زیرساخت الزم برای تولید 
محدود  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  ارگانیک  محصوالت 
محرومیت  در  ریشه  می تواند  زیرساخت  فقدان  این  و  می باشد 
محصوالت  توسعه  و  ترویج  مانع  سومین  باشد.  داشته  استان  این 
محدودیت  و  کمبود  مصرف کنندگان،  دیدگاه  از  ارگانیک 
به طور  هرچند  بود.  بازار  در  ارگانیک  دامی  محصوالت  عرضه 
کلی محصوالتی از قبیل شیر و گوشت شتر و گوسفند در استان 
دامی  محصول  یک  شاخص های  بیشتر  بلوچستان  و  سیستان 
اینکه  به  توجه  با  کلی  به طور  اما  می باشند؛  دارا  را  ارگانیک 
وجود  ارگانیک  عنوان  تحت  مخصوصی  )برند(  تجاری  نشان 
نیز مشخص نمی باشد،  ندارد و استانداردهای محصول ارگانیک 
محصول  قالب  در  نمی توان  را  استان  در  عرضه شده  محصوالت 
دامی ارگانیک طبقه بندی نمود. از سوی دیگر نتایج نشان دادند 
خرید  توانایی  عدم  مانع  سه  ذکرشده،  موانع  تمامی  بین  از  که 
اقتصادی مردم، عدم  به دلیل ضعف  ارگانیک  محصوالت دامی 
دلیل  به  ارگانیک  تولید محصوالت دامی  از  تولیدکننده  استقبال 
ارگانیک  دامی  محصوالت  باالی  قیمت  و  اقتصادی  صرفه  عدم 
مصرف  توسعه  و  ترویج  راه  در  موانع  کم اهمیت ترین  به عنوان 
از دیدگاه مردم شناخته شده اند. دو مورد  ارگانیک  محصوالت 
استان  این  در  مردم  دیدگاه  نقاط قوت  به عنوان  را می توان  اخیر 
دلیل آموزش کافی و  به  نشان دهنده آن است که  برشمرد؛ زیرا 
سالم  غذای  که  هستند  باور  این  بر  مردم  مناسب،  فرهنگ سازی 

ارزش پرداخت بهای باالتر را دارد.
نکته بسیار مهمی که در مقایسه موانع ترویج و توسعه محصوالت 
ارگانیک در کشور از دیدگاه کارشناسان و مردم وجود دارد، این 
است که سه مانع مهم از دیدگاه مردم، جزء اولویت های آخر از 
دیدگاه کارشناسان بوده اند. تفاوتی که بین دیدگاه های کارشناسان 
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دارد  وجود  مصرف کنندگان  به عنوان  مردم  و  تولیدکنندگان  و 
مطرح  رابطه  این  در  مشکل  و  معضل  مهم ترین  به عنوان  می تواند 
مصرف  توسعه  و  ترویج  راه  در  مانع  مهم ترین  بسا  چه   و  باشد 
محصوالت ارگانیک در کشور، همسونبودن نظرات تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان و در واقع، عدم شناخت صحیح تولیدکنندگان 
پژوهش  رو  این  از  باشد؛  مصرف کنندگان  نگرش  و  دیدگاه   از 
حاضر به روشنی دیدگاه و نگرش مردم به عنوان مصرف کنندگان 

را نشان می دهد.
استان  مردم  دیدگاه  که  است  شده  داده  نشان   6 جدول  در 
همسو  توسعه  درحال  کشورهای  مشکالت  با  ارتباط  این  در 
زیرساختی  عوامل  نقش  بر  متعددی  مطالعات  در   .]12[ می باشد 
در توسعه تولید محصوالت ارگانیک تأکید شده است ]13،14[. 
همچنین در مورد تولید ارگانیک زیتون در کشور اسپانیا، عوامل 
زیرساختی به عنوان مهم ترین مانع توسعه مطرح می باشند ]15[. از 
اعطای  از  دولت  حمایت  اهمیت  متعددی  مطالعات  دیگر،  سوی 
بخش  تقویت  و  سرمایه گذاري  براي  اعتبار  تأمین  و  تسهیالت 
خصوصی در جهت کاهش هزینه های نهاده ها و ریسک تولید را 
تأیید نموده اند ]16،17[. در پژوهشی بیان شده است که مواردی 
مانند نبود بازاری ویژه برای محصوالت ارگانیک، عدم سیاست 
موانع  مهم ترین  از  اجتماعی  زمینه های  و  مناسب  کشاورزی 
 .]18[ می باشند  کشاورزان  بین  در  ارگانیک  کشاورزی  توسعه 
مؤثر  ارگانیک  محصوالت  تولید  بر  نیز  منطقه  اقلیمی  وضعیت 
است؛ به طوری که در برخی از اقلیم ها، امکان تولید محصوالت 
ارگانیک وجود ندارد ]19[. تمامی مطالعات فوق نتایج حاصل از 

پژوهش حاضر را تأیید می کنند.
میانگین  با  فرهنگی  موانع  که  دادند  نشان  مطالعه حاضر  نتایج 
3/81 )از 5( دومین مانع ترویج و توسعه محصوالت ارگانیک در 
استان سیستان و بلوچستان می باشد. مطالعات متعددی نقش عوامل 
فرهنگی در تمایل مصرف کنندگان نسبت به یک محصول خاص 

پیچیدگی های  نشان داده اند ]22-20[. بررسی عوامل فرهنگی،  را 
آموزش  نوع  و  باورها  رسوم،  عقاید،  در  و  داشته  خاصی 
نقش  مطالعه حاضر  در  ]23[. هرچند  دارد  ریشه  مصرف کنندگان 
عوامل اقتصادی از دیدگاه مصرف کنندگان محصوالت دامی در 
دامی  محصوالت  مصرف  توسعه  در  بلوچستان  و  سیستان  استان 
ارگانیک کمتر از عوامل زیرساختی و فرهنگی بود؛ اما مطالعات 
متعددی بر اهمیت عوامل اقتصادی در تولید محصوالت ارگانیک 

تأکید کرده اند ]24-26[. 
شکاف  که  دادند  نشان  حاضر  پژوهش  از  حاصل  نتایج 
مورد  در  مصرف کنندگان  و  کارشناسان  عقاید  بین  بزرگی 
چالش های پیش روی توسعه مصرف محصوالت دامی ارگانیک 
آگاهی  کسب  متفاوت  منابع  از  ناشی  می تواند  که  دارد  وجود 
وظایف  مهم ترین  از  یکی  باشد.  آن ها  متفاوت  آموزش  شیوه  و 
افراد  و  کارشناسان  بین  دیدگاه  اختالف  کم کردن  مروجین، 
و  مستمر  آموزش  راستا،  این  در  است.  عادی  مردم  با  خبره 
باشد.  داشته  مسیر  این  در  کلیدی  نقشی  می تواند  فرهنگ سازی 
روی  پیش  چالش  مهم ترین  به عنوان  زیرساختی  عوامل  هرچند 
محصوالت دامی ارگانیک در استان سیستان و بلوچستان مطرح 
دوم  درجه  در  جزئی  اختالفی  با  فرهنگی  عوامل  اما  می باشند؛ 
توسعه  و  آموزش  فرهنگ سازی،  رو  این  از  دارند؛  قرار  اهمیت 
زیرساخت های مناسب در این حوزه در سطح استانی و حتی ملی 
در  ارگانیک  دامی  محصوالت  مصرف  توسعه  موجب  می تواند 

استان سیستان و بلوچستان گردد.

قدردانی

نگارندگان این مقاله از کارکنان پژوهشکده زیست فناوری که 
در این پژوهش همکاری داشته اند نهایت سپاسگزاری را دارند.
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