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بررسی موانع استاندارد محصوالت کشاورزی با تاکید براقتصاد سالمت در 

 استان کردستان
 

 3یمیشهال سل ،2یمیرح یمحمود حاج، *1حامد قادرزاده

 چكیده

ل توسعه کی از عوامیغذایی و  صنایعو ترین معیارهای توسعه یافتگی در مبادالت اقتصادی امروزه استانداردها در جهان یکی از مهم 
شده است،  ن تدوینأسیس تاکنوز بدو ت. بیشترین تعداد استانداردهای ملًی که در سازمان ملی استاندارد ایران اآینداورزی به شمار میکش

ستان اشاورزی در والت کهدف از این مطالعه شناسایی موانع گسترش استاندارد سازی محص استانداردهای مرتبط با کشاورزی است.
غذا و  معاونت ،یجهاد کشاورزمان ساز ،یعیاستاندارد، منابع طبات کل کارشناسان ادار نفر از 300معه آماری شامل . جاباشدکردستان می

گاه آزاد و دانش یشکعلوم پز ستان،کرد یهامرتبط در دانشگاه یهابا تخصص یعلمئتیه یکردستان و اعضا یدانشگاه علوم پزشک یدارو
افی برای عاملی اکتش از تحلیل آوری گردید وروش تمام شماری جمع یق مصاحبه، تکمیل پرسشنامه وها از طرباشد. دادهمی واحد سنندج

 ماهیت به توجه با که نمود بندی تقسیم پنهان املع هفت به را موانع عاملی، تحلیلها استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده

ه بو سازمانی ، موانع مربوط  دانشی، نگرشی، اقتصادی، ساختاری موانع لشام عوامل این شدند. گذاریمنا عامل هر سازنده متغیرهای
بر . کنندیم نییرا تب انسیارودرصد از کل  029/55در مجموع های جمعی، تجارت و بازاریابی و موانع محیطی، که بخش خصوصی و رسانه

 بسترسازی، ریزی،ار می روند. برنامهموانع به شم ترینمهم نعنوااساس نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی، موانع ساختاری و سازمانی به

وزی راه کاری است که در این کشا بخش در استانداردها سازیخصوصی امر در دولت پشتیبانی و حمایت و گری،تسهیل و انگیزه ایجاد
  مقاله پیشنهاد می شود.  

 نفی، استان کردستاردسازی، تحلیل عاملی اکتشااستاندارد، محصوالت کشاورزی، موانع استاندا های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 برای مبنایی و مقیاسعنوان به  که است چیزی هر و تشخیص معیار مقیاس، نمونه، معنای به لغت در استاندارد

سیس شد. أت 1901سسه ملی استاندارد در انگلستان در سال ونخستین م .(Amid, 1996)شود می پذیرفته مقایسه

و در  شمسی مطرح شد 1304ها در سال ان، اولین تشکیالت مؤسسه استاندارد با تصویب قانون اوزان و مقیاسدر ایر

درآمد و این عضویت تا به امروز به شکل مؤثری ادامه  (ISO)1داراستاند المللیبینبه عضویت سازمان  1342سال 

در یک  .(Anonymous, 2016) فعال دارد المللی حضورهای فنی بینکه در بیشتر کمیته ایگونهبهدارد و 

 کار به که کنند. استانداردهاییبندی، استانداردها را به استانداردهای اجباری و تشویقی یا داوطلبانه تقسیم میطبقه

 شود،می خدمات و ذینفعان کاال به زیان و ضرر موجب نشود توجه هاآن به کهدر صورتی و است ضروری هاآن بردن

 ولی نیست اجباری آن بردن بکار به که است استانداردی اختیاری، استاندارد اما هستند. اجباری دهایاستاندار

 از نوعی برخورداری دلیل به عموماً که کندمی ایجاد خدمات یا محصوالت دهندگانارائه میان رقابت آن نوعی اجرای

استانداردهای زیادی در رابطه  .(Montaghemi, 2014) گیردمی شکل رقابت این کنندگانمصرف به بخشی اطمینان

چنین در ارتباط با هم .بندی و ترابری وجود داردبرداری، انبارش، بستهی نمونهها، نحوهو سبزی های میوهبا ویژگی

ها ها در محصوالت و روش آزمون آنکشتولید محصوالت سالم استانداردهای ملی حدود مجاز باقیمانده سموم و آفت

المللی وجود ندارد چراکه کودهای شیمیایی استانداردهای جهانی و بین برایدر برخی از موارد . اندن شدهتدوی

برای نمونه در کشور تایوان  .براساس شرایط جغرافیایی، نوع و کاربرد استفاده از کودهای شیمیایی متفاوت است

ما مناسب نیست چراکه  رکامل برای کشورطو اما این طرح به .روش تولید محصوالت ارگانیک اجرا شده است

احتمال شیوع آفات و امراض  زیراوضعیت آب و هوایی این کشور متفاوت از ایران بوده و حالت گرم و شرجی دارد؛ 

 .ما الزم نباشد گیاهی بیشتر بوده و ممکن است احتیاج به مواد و کودهایی داشته باشند که مصرف آن در کشور

در  نهاد 3حال حاضر  در ای را در این باره تنظیم کنیم که خاص کشور خودمان باشد.انیم برنامهبنابراین ما باید بتو

ی مرحله ولیت ترویج و آموزش کشاورزان درئوزارت جهادکشاورزی مس -1  کنند.ارتباط با سالمت غذا فعالیت می

ندی، جداسازی و ایجاد شرایط مناسب بهای انجام شده در باغ، مزرعه، فرآیندهای بستهچنین فعالیتتولید و هم

ی ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعمال نظارت بر شیوهوظیفه -2. کشاورزی را به عهده دارد

ی استاندارد سسهؤم -3. چنین تعیین ضوابط خاص بهداشت موادغذایی استها و کارخانجات وهمهای کارگاهفعالیت

داراست، این استانداردها به بیان ی تدوین استانداردهای ملی را عهدهاست که وظیفهبه عنوان تنها سازمان و مرجعی 

ی برداری، تعیین حدود مجاز، شیوههای نمونهکارها، روش های آزمون، آئینخصوصیات مناسب موادغذایی، روش

  .(Mohammad zadeh, 2002) پردازدبندی میصحیح و اصولی انبارداری، حمل ونقل و بسته

                                          
1 . The International Organization for Standardization 
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 سنگین و فلزات  ، عناصر وهاکشآفت، فاقد یا دارای حد مجاز باقیمانده سموم، استاندارد کشاورزی محصوالت

مشخص مانند ارگانیک،  عملیاتکشاورزی و  استانداردهایکنترل و اعمال  تحت که هستند، هامایکوتوکسین

این محصوالت از . گیرندمیبیعی قرار و یا محصوالت ط فنون مدیریت تلفیقی آفات (GAPکشاورزی ) خوب عملیات

محیط  بر روی محصـول ، آثاربندیبسته، دوام، ایمنی، کیفیت، دهندهتشکیلنوع، اندازه، اجزای لحاظ شکل، جنس، 

در این   .(Montaghemi, 2006)هستندو مانند آن، دارای حداقلی از ضوابط و معیارهای علمی و فنی مقرر  زیست

تلفیقی کنترل آفات، مصرف  هایروشو تکنولوژی مناسب در تغذیه و حاصلخیزی و  هاروشاز محصوالت با استفاده 

 محصوالت اساسی مشکالت از . یکیحذف و یا به حداقل ضرورت رسیده است هاآنمواد شیمیایی مصنوعی در 

مواد  رویهبی کاربرد علت به هاآن غذایی ارزش بودن پایین ایران، ویژهبه  توسعهدر حال  کشورهای در کشاورزی

 ,Malakoti)باشد می غیرعلمی و غیراصولی محصوالت کشاورزی درون در مواد این میزان ایران است. در شیمیایی

 از ایران کشاورزی بخش در مورد استفاده کشحشره سموم  مصرف میزان که دهدمی نشان فائو رسمی . آمار(2010

 نرخ دوره این طی در کهطوریاست، به  رسیده 2007 سال در تن هزار 7120 به 1990 سال در تن هزار 1584

 پیشرفته، کشورهای در که، در حالی (Haydari et al.,1994)است  بوده درصد 5/349کش حشره مصرف میزان رشد

 بدون غذایی مواد تولید به تمایل موارد از و در بسیاری پایین بسیار غذایی محصوالت در شیمیایی مواد میزان

 کارشناسان هشدارهای غذایی و سالمت متخصصان هایتوصیه است. افزایش به رو های شیمیاییاز نهاده استفاده

 محصوالت کشاورزی تولید در شیمیایی سموم و کود غیرمجاز یفراوان باقیمانده خطرات با رابطه در زیستمحیط 

 کردن آلوده از جمله طبیعت خطرناك هایآلودگی و بدن انسان به مصرف فرآیند طی در آن انتقال و استاندارد غیر

 از یکی عنوان به باید استانداردسازی محصوالت کشاورزی که دهدمی نشان خوبیبه هوا و های زیرزمینیآب

  .(Sharma, 2005) گیرد قرار گذارانمورد توجه سیاست از پیشبیش  بخش کشاورزی، ها دراولویت

Aghili nezhad et al (2007)  ها بر سالمت کشاورزان پرداختند. کشای به بررسی تأثیر مصرف آفتدر مطالعه

کردند. نتایج نشان سموم مصرفی استفاده می 95/0های مطالعه نشان داد که در رفسنجان و ساوجبالغ بیش از یافته

مدت و له با عوارض کوتاه ها و نحوه مقابهای آموزشی مشتمل بر آشنایی با سموم و کاربرد آنداد که باید مجموعه

 ی خود به بررسیدر مطالعه Moradi and Najaf abadi  (2011)دراز مدت تدوین و در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

سازمانی بیشترین درصد _موانع ساختاری نتایج نشان داد .پرداختند ایران در جهانی گپ استاندارد کارگیریبه موانع

 تواندمی ما کشور سالم، محصوالت تولید باالی هایپتانسیل به توجه بااست که داده واریانس را به خود اختصاص

 در دولت مناسب هایسیاست اتخاذ مستلزم امر این که باشد داشته المللیبین و بازارهای داخلی در مطلوبی جایگاه

 Razaghi borkhani et alد. نمای تسهیل را پایدار هاینظام سمت به حرکت موانع، با کاهش تا است زمینه این

ایجاد پرداختند. نتایج نشان داد،  به بررسی ضرورت تدوین استانداردهای کشاورزی در تولید محصول سالم (2012)

سازی در استانداردسازی در های الزم برای تدوین استاندارد ملی در بخش کشاورزی، آموزش و فرهنگزیرساخت

تواند گامی مؤثر در ، میهای آموزشیاز استانداردها از طریق برگزاری کالس سازی کشاورزانبخش کشاورزی و آگاه
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 پذیرش خود به بررسی عوامل مطالعه در Kleinwechter and Grethe (2006)تدوین استانداردهای کشاورزی باشد. 

 و لیدکنندگانتو دسترسی پرداختند. نتایج نشان داد، عدم پرو در انبه توسط صادرکنندگان گپ یورپ استاندارد

 اجرای استاندارد و پذیرش در صادرکننده هایشرکت توجهیبی و گپ یورپ استاندارد اطالعات به صادرکنندگان

ای به در مطالعه Qin et al (2011)هستند.  کشاورزی مناسب عمیات پذیرش هایبرنامه مشکالت از گپ یورپ

رداختند. نتایج نشان داد، برای حل مشکالت عوامل استانداردسازی محصوالت کشاورزی پوتحلیل تجزیه

الزام به استانداردسازی  -1استانداردسازی محصوالت کشاورزی  باید از راهکارهای به شرح ادامه استفاده نمود: 

کشاورزان. و  نفس درجذب کشاورزان جوان به زادگاه خود و ایجاد اعتماد به  -2محصوالت کشاورزی توسط دولت. 

استانداردسازی محصوالت کشاورزی  ها.کشت اهمیت استاندارد و آگاهی کشاورزان از خطرات آفتافزایش شناخ -3

بندی و برند خاص محصول وارد پروسه بسته رویه سموم و کودها جلوگیری کرده واز مصرف بینقطه عطفی شده تا 

استاندارد محصوالت کشاورزی، انجام  های موجود در ارتباط باها و پتانسیلبنابراین با توجه به محدودیت .خود شود

 پژوهش حاضر ضروری دانسته شد.

 روش تحقیق 

ای به شمار وسعهت -یمایشی بوده و از نظر هدف کاربردیپ-آوری اطالعات توصیفیمطالعه حاضر از نظر جمع

اسان ارشنه کآید.  هدف از این مطالعه شناسایی موانع گسترش استانداردسازی محصوالت کشاورزی از دیدگامی

 جامعه اماری باشد.مرتبط با استاندارد و سالمت محصوالت کشاورزی، در استان کردستان و شهرستان سنندج  می

غذا و  معاونت ،یجهاد کشاورزی، سازمان عیاستاندارد، منابع طبات کل کارشناسان ادارشامل کلیه در این مطالعه 

علوم  ستان،کرد یهامرتبط در دانشگاه یهابا تخصص یعلم ئتیه یکردستان و اعضا یدانشگاه علوم پزشک یدارو

شده شماری استفاده متمادر پژوهش حاضر از روش اینکه با توجه به  .باشدمی و دانشگاه آزاد واحد سنندج یپزشک

  (.1باشد )جدول نفر از کارشناسان ادارات نامبرده می 210است، حجم نمونه در نهایت شامل 

 آماری جامعه عناصر اوانیفر : توزیع1جدول 

 تعداد آماری جامعه عناصر

 35 کارشناسان اداره استاندارد استان کردستان واحد سنندج

 51 کارشناسان جهاد کشاورزی استان کردستان واحد سنندج

 28 داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کارشناسان معاونت غذا و

 44 سنندج کارشناسان منابع طبیعی استان کردستان واحد

 27 علمی دانشگاه کردستاناعضای هیئت 

 15 شکیعلمی دانشگاه علوم پز اعضای هیئت

 10 د واحد سنندجعلمی دانشگاه آزااعضای هیئت 

 210 جمع



 

693 

آوری مطالعات نظری از روش آوری گردید و برای جمعی پژوهش جمعی خودساختهاطالعات از طریق پرسشنامه

 دیگر و راهنما اساتید اختیار در شدهطراحی  پرسشنامه روایی، بررسی برای دی استفاده شد.ای و اسناکتابخانه

 اصالح جهت نهایت در و بررسی ،آوریجمع هاآن نظرات نقطه سپس و گرفت قرار اساتید مجرب و متخصصین امر 

 و شدهانجام  آزمونس پیشچنین بر اساید. همگرد تأمین پرسشنامه روایی ترتیب بدین و شد استفادهمه پرسشنا

 که مقدار آن برابر پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد در موجود مفاهیم از هرکدام پایایی سطح محاسبه

ه و تحلیل داده در این پژوهش برای تجزیباشد. ی پایایی مطلوب پرسشنامه میدهندهمحاسبه شد؛ که نشان 935/0

  فته شد. هره گربسیدن به نتایج و اهداف مورد نظر، از روش تحلیل عاملی اکتشافی ها و متغیرهای موجود، جهت ر

 نتایج و بحث

بحث  دها مورزمونمحاسبات و آ نیا جینتاو  انجام شدی استنباط با استفاده از آمارها داده لیو تحل هیتجز

 ریز به شرحی آمار یهااز روش هشپژوبه اهداف  یابیها و دستداده لیدر پژوهش حاضر جهت تحل قرارگرفته است.

 . استفاده شده است

تان موانع گسترش استانداردسازی محصوالت کشاورزی استاندارد در اس آمار استنباطی و تحلیل عاملی

  کردستان

هت جی  در براین اساس جهت بررسی موانع اصلی و تأثیرگذار بر گسترش استانداردسازی محصوالت کشاورز 

ل ها از تحلیین محصوالت و ترویج آنکنندگان به استفاده بیشتر از اها و ترغیب مصرفاضای آنافزایش تولید و تق

رح زیر حله به شپنج مر براین اساس تحلیل عاملی در عاملی با رویکرد اکتشافی، برای نمونه مورد نظر استفاده گردید.

 گیرد.ها مورد بحث قرار میمورد استفاده و  نتایج آن

 تریس همبستگیی مامحاسبه

 اسبه شد. حجم نمونه مح تیاز کفا نانیحصول اطم  یبرا KMOابتدا  آزمون   یعامل  لیجهت  انجام  تحل

نتیجه آزمون باشد. می 7/0تر از مقدار عددی این شاخص برای کل نمونه بزرگ KMOی آزمون براساس نتیجه

دهد شان میدار است که نمعنی 01/0تر از چکها، در سطح خطای کوی نمونهبارتلت در این پژوهش برای همه

عامل  داخل هر هایباشد. یعنی، از یک طرف بین گویهها، ماتریس همانی و واحد نمیماتریس همبستگی بین گویه

مبستگی گونه هچهای عامل دیگر، هیهای یک عامل با گویههمبستگی باالیی وجود دارد و از طرف دیگر بین گویه

 (. 3)جدول شودمشاهده نمی

 و نتیجه آزمون بارتلت برای ماتریس همبستگی KMO: مقدار 2جدول
 بارتلت KMO نوع آزمون

 داریسطح معنی درجه آزادی  مقدار 



 

694 

 80/0 2294               001/0 

 هااستخراج عوامل اولیه و انتخاب عامل 

شتراکات عنوان ا ها از جدولی تحتب گویهها در تبیین واریانس هر گویه و انتخاجهت تعیین سهم مجموع عامل

د نظر وامل مور، مقداری از واریانس هر گویه که مجموعه ع"با عنوان استخراج"شود. در ستون دوم استفاده می

لیل ی آماری اولیه توسط روش تحشده است. در این مرحله مشخصهاند آن را تبیین کنند، نشان دادهتوانسته

-تیجه به نبوده و در  5/0 از  شتریشان بیاشتراك استخراج ریاالت مقادؤس  یتمامدید و های اصلی اجرا گرمؤلفه

در  ییواآب و ه طیراشعدم توجه به ی )دار استخراج گردیدند. بیشترین مقدار را گویهعنوان بارهای عاملی معنی

رین مقدار را و کمت 72/0با میزان اشتراك شود( یدرست استاندارد م یرکارگیمحصوالت مانع از به بندیبسته

مانع به یشاورزککردن محصوالت  در خصوص استاندارد ربطیو ذ ییاجرا هایدستگاه نیب یضعف هماهنگی )گویه

  31ین اساس، ابر  به خود اختصاص داده است. 51/0( با میزان اشتراك شودیمحصوالت م نیاستاندارد ا یرکارگی

 ها صورت گرفت.عاملی روی آن گویه انتخاب و تحلیل

 عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی

 عامل هر توسط هاداده مجموعه از شده تبیین تجمعی واریانس درصد و واریانس درصد ادامه مقادیر ویژه، در

 باقی املع 7 تنها استخراج، از پس ملی وعا چرخش از ، بعد4جدول   در باشد.می بخش سه شامل و است آمده

 ها در مجموعین عاملاشود، گونه که مشاهده میباشد و همانتر از یک میعامل بزرگ 7ماندند؛ که مقادیر ویژه این 

ستان ستان کردها و موانع گسترش استانداردسازی محصوالت کشاورزی در ادرصد از کل واریانس پتانسیل 029/55

ها در این تحقیق میسر بینی آندرصد واریانس مربوط به متغیرهایی است که پیش 971/44نند و کرا تبیین می

 نبوده است. 

 های استخراج شده و مقادیر کل واریانس: عامل3جدول 

مجموع مجذورات بارهای عاملی 

 دوران یافته

مجموع مجذورات بارهای عاملی 

 استخراج شده

  مقادیر ویژه اولیه

درصد 

تجمعی 

 اریانسو

درصد 

 واریانس

درصد  مجموع

تجمعی 

 واریانس

درصد 

 واریانس

درصد  مجموع

تجمعی 

 واریانس

درصد 

 واریانس

 عامل مجموع

018/11 018/11 306/3 031/20 031/20 009/6 031/20 031/20 009/6 1 

932/19 913/8 674/2 062/28 031/8 409/2 062/28 031/8 409/2 2 

924/27 992/7 398/2 145/35 083/7 125/2 145/35 083/7 125/2 3 

675/35 751/7 325/2 174/41 029/6 809/1 174/41 029/6 809/1 4 

637/42 961/6 088/2 898/46 723/5 717/1 898/46 723/5 717/1 5 
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374/49 737/6 021/2 582/51 684/4 405/1 582/51 684/4 405/1 6 

029/55 655/5 697/1 029/55 447/3 034/1 029/55 447/3 034/1 7 

 ها وسیله دوران آنگذاری مجموعه عوامل نهایی به استخراج و نام

ده مشاه 5ل همانگونه که در جدوها از روش واریماکس استفاده شده است. در این پژوهش برای چرخش عامل

گی باال بین متغیرها همبستدار هستند که نشان از و معنی 5/0تر از شود، تمامی متغیرها دارای بار عاملی بزرگمی

ریانس ن درصد وای آن، به نام موانع ساختاری و سازمانی بیشتریعامل اول با توجه به ماهیت متغیرهای سازنده دارد.

 913/8معی های جکند. عامل دوم موانع مربوط به بخش خصوصی و رسانه( بعد از دوران را تبیین می018/11)

عامل پنجم  درصد، 751/7درصد، عامل چهارم موانع تجارت و بازاریابی  992/7درصد، عامل سوم موانع نگرشی 

 655/5یطی درصد و عامل هفتم به نام موانع مح 737/6درصد، عامل ششم موانع دانشی  961/6موانع اقتصادی 

 کنند.درصد از کل واریانس را تبیین می

 ماندهعامل باقی 7یرها در یافته شامل بارهای عاملی هر یک از متغ: ماتریس دوران 4جدول

 بارعاملی هاگویه ردیف

ت در خصوص استاندارد کردن محصوال ربطیو ذ ییاجرا هایدستگاه نیب یضعف هماهنگ 1عامل

 .شودیمحصوالت م نیاستاندارد ا یرکارگیمانع به یکشاورز
710/0 

خش بتوجه به مانع  کشاورزی محصوالت کنندگانو اعتقادات عرضه اتاخالقی شدن رنگکم

 .شودیاستاندارد محصوالت م
694/0 

 761/0 .شودیدرست استاندارد م یرکارگیمانع از به یو خوراک یمواد بهداشت یضعف قانون

 یاورزبه تقلب در اثر کاهش نظارت نسبت به استاندارد کردن محصوالت کش لیتما شیافزا

 .شودیدرست استاندارد م یرکارگیمانع از به
788/0 

 711/0 .ودشیدرست استاندارد م یرکارگیمانع از به یو خصوص یدولت هایبخش نیعدم تعادل ب

ز بهع امان یو استقرار استاندارد محصوالت کشاورز بیاز تصو یکاف تیحما التیفقدان تشک

 .شودیاستاندارد م یرکارگی
683/0 

 یشاورزالت کمرتبط با استاندارد محصوو مراکز  دکنندگانیتول نیب ایعدم ارتباط مستمر و پو 2عامل

 شود.یاستاندارد م یرکارگیمانع از به
694/0 

معه مانع استانداردها در سالمت جا تیدر خصوص اهم قیجامع و دق رسانیفقدان نظام اطالع

 .شودمی شدهاستاندارد یاستفاده از محصوالت کشاورز
701/0 

انع از بهمسالم و استاندارد  داتینسبت به تول یجمع هایمطبوعات و رسانه یعدم توجه کاف

 .شودیاستاندارد م یرکارگی
751/0 

ت ارتقاء مناسب در جه هایو برنامه یمحصوالت کشاورز یعدم توجه به فرهنگ استانداردساز

 .شودیاستاندارد م یرکارگیمحصوالت مانع از به نیفرهنگ مصرف ا
740/0 

 3عامل

 

جود وتاندارد شده و محصوالت کشاورزی رایج تفاوت معناداری بین محصوالت کشاورزی اس

 دارد.
703/0 

 701/0 سالمت معنادار است. یو تقاضا برا یدانش فرد نیرابطه ب
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 751/0 ود.شیم مهیسالمت و ب هاینهیهز شیاستاندارد موجب افزا ریغ یمصرف محصوالت کشاورز

 یآگاه دیپس از تول یرد کردن محصوالت کشاورزکنندگان و کشاورزان نسبت به استاندا دیتول

 کامل ندارند.
613/0 

 614/0 .شودیمحصوالت م نیا دیمانع خر یمحصوالت کشاورز بندیدر بسته تیضعف جذاب 4عامل

 یورزمحصوالت کشا یو فرآور بندیبسته یبرا یخارج یکشورها اتیعدم استفاده از تجرب

 .شودیم یشاورزدرست محصوالت ک یمانع استانداردساز
751/0 

 ندیبهبست یمحصوالت کشاورز یو...( بر رو دیمحل تول د،یتول خیفقدان عالئم مشخص )تار

 .دهدیمحصوالت را کاهش م نیاستفاده از ا زانیشده م
721/0 

استاندارد  درست یرکارگیمحصوالت مانع از به بندیدر بسته ییآب و هوا طیعدم توجه به شرا

 .شودیم
702/0 

 701/0 کشور ما پتانسیل تولید حجم باالیی از محصوالت استاندارد را دارد.

 5عامل

 

 651/0 .ددهیم شیرا افزا دکنندگانیاستاندارد شده در بلند مدت درآمد تول یمحصوالت کشاورز

 ینوآور انعمدهد و  یرا کاهش م یفرد تیعادالنه درآمد جامعه ،توسعه و بروز خالق عیعدم توز

 .شودیبخش استاندارد مدر 
684/0 

 715/0 است. یادیز هاییگذارهیمستلزم انجام سرما یاستاندارد کردن محصوالت کشاورز

 شیفزااآن محصول و سپس  یافزودهارزش شیباعث افزا یاستاندارد کردن محصوالت کشاورز

 .شودیدرآمد جامعه م
691/0 

 684/0 .دارد یستاندارد کردن محصوالت کشاورزدر خصوص ا کنندهلیو تسه یتیدولت نقش حما

 6عامل

 

 712/0 ؟شودیم افتیبه نظر شما تا چه حد محصوالت استاندارد در بازار 

 815/0 ند؟دار یکارشناسان ادارات مربوطه تا چه حد نسبت به استاندارد کردن محصوالت آگاه

 694/0 وجود دارد؟ ینوآور یبه نظر شما تا چه حد در استاندارد کردن محصوالت کشاورز

 یمحصوالت کشاورز یابانیتا چه حد نسبت به عرضه خ یشهر تیریادارات مرتبط با مد

 ؟دهندینشان م تیحساس
682/0 

 7عامل

 

 745/0 .استاندارد دارد یمحصوالت کشاورز دیخر زانیبر م یمیمستق ریفرد تاث یمحل زندگ

 651/0 د.دار یمیمستق ریاستاندارد تاث یکشاورز محصوالت دیخر زانیدرآمد فرد بر م زانیم

 662/0 است. یشتریب ینهیمستلزم صرف هز یاستاندارد کردن محصوالت کشاورز

 نتیجه گیری و پیشنهادها

موانع ،  موانع اقتصادی،  موانع نگرشی،  اکتشافی نشان داد، که هفت متغیر موانع دانشی عاملی تحلیل از حاصل نتایج

 های جمعیو موانع مربوط به بخش خصوصی و رسانه  ، موانع محیطی موانع تجارت وبازاریابی،  سازمانی ساختاری و

درصد از کل واریانس موانع گسترش استانداردسازی محصوالت کشاورزی در استان کردستان را  029/55در مجموع 

درصد واریانس مربوط به  971/44 کنند )بیشترین واریانس مربوط به موانع ساختاری و سازمانی( وتبیین می

 Moradi and ها در این پژوهش میسر نبوده است که این امر در راستای نظراتبینی آنمتغیرهایی است که پیش

Omidi najafabadi (2011)  ،Dehghanpor et al (2017) وBlind and Mangelsdorf (2016) توجه بوده است. با 

 پیشنهاد لذا است، رفته شمار به موانع ترینمهم عنوان به سازمانی ساختاری و موانع عاملی، تحلیل از حاصل نتایج به
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 امر در را الزم پشتیبانی حمایت و گری،تسهیل و انگیزه ایجاد بسترسازی، ریزی،برنامه قالب در دولت که شودمی 

اندارد برای تمامی آورد. چرا که افزایش پوشش است به عمل کشاورزی بخش در استانداردها سازیخصوصی

های برون عنوان یکی از مهمترین راهتواند به محصوالت داخلی و ترویج این فرهنگ در میان تمامی اقشار جامعه می

های اقتصادی، باالبردن سطح کیفیت رفت از شرایط نامطلوب فعلی حاکم بر اقتصاد داخلی، مقابله با تحریم

کشاورزی،  تحقیقات مراکز بین پویاتری گردد ارتباطچنین پیشنهاد میپذیری باشد. هممحصوالت داخلی و رقابت

شود. با توجه به  ایجاد کشاورزی بخش در تجارت محصوالت و اداره استاندارد، سازمان غذا و دارو، جهاد کشاورزی

و  رزیی معاونت ترویج وزارت جهادکشاوفرهنگ سازی در ارتباط با تولید و مصرف محصول سالم به عهدهاینکه 

الزام قانونی دراین امر وجود داشته باشد تا بهره بردار در تولید  گرددمی مشاورین متخصص اقتصادی است؛ پیشنهاد

ها اهمیت دهد؛ زیرا خاك، گیاه و سنجش آالینده های تجزیهمحصوالتش به فاکتورهایی مانند انجام آزمون

کنند و  لی مطابق با استانداردهای ملی تولیدکنند که محصوصورت زارعین نیازی احساس نمیدرغیراین

ی اول در مرحله . لذا بایدکه حمایت نشود با مشکل مواجه خواهند شدهای خصوصی درصورتیآزمایشگاه

وزارت جهاد کشاورزی باید اقدام به آموزش و ترویج مسائل فنی و علوم نوین ، ها تأسیس و تجهیز شوندآزمایشگاه

 ردهای تشویقی به اجباری تبدیل شوند.استانداو  کشاورزی کند

های تولید، است که نیازمند همکاری مسئولین در بخش مهمموضوعی  استاندارد و سالمت محصوالت کشاورزیبحث 

ر پذیری دبرای متخصص یپایش، نظارت و فرآیند عرضه محصوالت است. از طرفی هم نیازمند فراهم شدن بستر

ز عرضه مراک چنینهم محصوالت کشاورزی در فرآیندی تخصصی صورت گیرد.تا تولید خام  استعرصه کشاورزی 

ا های الزم رها و پایشمحصوالت نیز باید الزام داشته باشند تا محصوالتی اجازه ورود به میادین یابند که تست

 زیاسز تر ادر محصوالت بزرگ تراتیبه ن یاحتمال آلودگ چرا کهگذرانده باشند و سالمت محصول محرز باشد. 

رضه تاندارد عفاصله اس)ارنس کدوره  تیعدم رعا یاحتمال لیبه دل نوبرانه محصوالت دیدر تولو استاندارد وجود دارد. 

حصوالت مکه  کینزد ندهیدر آگردد، لذا پیشنهاد میاست.  شتریب هاندهیاحتمال وجود آال (هامحصول و مصرف نهاده

ا بمحصوالت  ت استفاده کنند تا بازارمحصوال نیکنندگان حتما از امصرف ارائه خواهد شد، کشاورزی استاندارد شده

در  و گیردخوری خانوارها قرار میبیشتر در سبد تازه هاآنمصرف  ی را کهمحصوالتهمچنین  .ردیرونق گ ،تیفیک

ها و الیندهمانده آاحتمال باقی چنینهم و معرض خطر بیشتری به لحاظ وجود باقیمانده سموم و نیترات هستند،

ورزی ت کشا، بیشتر مورد توجه بخش استاندارد محصوالتجمع آن در بدن باالتر است و ممکن است خطرساز باشد

 یت فاصلهدم رعاعبه دلیل پرمصرف بودن این محصوالت احتمال استفاده از کودهای شیمیایی و  قرار گیرد. چرا که

 .باالتر است ، ارضه سریع به بازها تا برداشت به منظور عرزمانی استفاده از نهاده
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