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Taking into consideration the priority of providing healthy food for all 
society and eliminating all forms of nutritional deprivation mentioned in 
the Islamic Republic of Iran's Vision Policy of 1404 which declares the 
government's political commitment and overall determination in 
national-level policies to reduce hunger and malnutrition and achieve 
sustainable food security, the aim of the present study was to design a 
model for commercialization of organic products in Kermanshah 
Province. The present study used qualitative research methodology and 
with data foundation theory approach. The statistical population of the 
research included active professors in the field of organic products in the 
Faculty of Agriculture of Razi University, as well as city stores of organic 
products and experts of organizations related to the research topic. 
Targeted sampling was used first and then the snowball method. The 
number of participants in the study using the theoretical saturation 
index reached 19 people. Data was collected through in-depth 
interviews, direct observation, and library and online document study. 
The results of the research showed 27 main categories drawn 
paradigmatically. At the core of the paradigm model was the production 
and commercialization of organic products. Based on the findings in 
research of equipped laboratories, research and development of organic 
products in scientific centers, consumer disposable income level, 
marketing mix design, support rules and regulations, the need for a 
single organ in the field of organic products and alternative production 
process strategies were the most important factors influencing the 
commercialization strategies of clean (organic) products in the 
agricultural sector of Kermanshah Province. 
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    مقاله پژوهشی     

سازی محصوالت ارگانیک براساس تئوری بنیادی  طراحی و تدوین مدل تجاری 
 )مطالعه موردی: استان کرمانشاه( 

 * 3آرمند نیری، ش  2زن پاپ دی، عبدالحم  1زانیانگ سهراب دل

 . رانیکرمانشاه، ا   ، یدانشگاه راز ، یگروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماع ، یعلم  ئتیعضو ه -1

 . رانیکرمانشاه، ا   ، یدانشگاه راز ، یدانشکده کشاورز ، یکشاورز ج یگروه آموزش و ترو ، یعلم  ئتیعضو ه -2

 .رانیکرمانشاه، ا  ، ی دانشگاه راز ، ی دانشکده علوم اجتماع   ، ی نی، گروه کارآفردانشجوی کارشناسی ارشد -3
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به اولویت تأمین غذای سالم برای جامعه، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در   با توجه 
هجری شمسی،  1404انداز جمهوری اسالمی ایران در افق چشم  زمینه تغذیه که در سند

های سطح گذاریاز: تعهد سیاسی و عزم کلی دولت در سیاست  عبارتندآورده شده است و  
  ستیابی به امنیت غذایی پایدار اعالم شده است.و د  ه یسوءتغذملی برای کاهش گرسنگی و  

  سازی محصوالت ارگانیک استان کرمانشاه هدف پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای تجاری 
با رویکرد نظریه دادهنوع پژوهش  است. پژوهش حاضر از بنیاد انجام های کیفی است و 

زمی در  فعال  استادان  از  است  عبارت  پژوهش  آماری  جامعه  است.  محصوالت گرفته    نه 
های محصوالت ارگانیک  ارگانیک در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و همچنین فروشگاه

ی هدفمند در ر یگنمونه از    های مرتبط با موضوع پژوهش.سطح شهر و کارشناسان سازمان
با    پژوهشکنندگان در  و در ادامه از روش گلوله برفی استفاده شد. شمار مشارکت   ابتدا

ها به روش مصاحبه عمیق، مشاهده نفر رسید. داده  19اخص اشباع نظری به  استفاده از ش
مقوله    27دهنده  ی گردآوری شد. نتایج پژوهش نشان نترنتیاای و  مستقیم و اسناد کتابخانه 

پارادایمی ترسیم شده است. در هسته مدل پارادایمی تولید و    صورتبه اصلی است که  
دتجاری قرار  ارگانیک  محصوالت  پژوهش   آمدهدستبه نتایج    براساسارد.  سازی  از 

  ت ارگانیک در مراکز علمی،و توسعه محصوال  های تحقیق، فعالیتمجهز  هایشگاهیآزما
قابل  درآمد  مصرف سطح  مقررات تصرف  و  قوانین  بازاریابی،  آمیخته  طراحی  کنندگان، 

زمپشتیبان،   در  واحد  ارگان  ارگان  نهیضرورت    ن یگزیجا  یراهبردهاو    کیمحصوالت 
بر راهبردهای تجاریمهم  دیتول  یهایندافر سازی محصوالت پاک  ترین عوامل تأثیرگذار 
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 مقدمه 
،  شهرها کالن  ژه ی و به شهرها   ش ی ازپ ش ی ب در شرایط آب و هوایی کره زمین و آلوده شدن   جادشده ی ا تغییر و تحوالت 

ی  ها نسل ی محصوالت رایج را برای حفظ و بهبود محیط زیست برای  جا به لزوم توجه به تولید و استفاده از محصوالت پاک  
ها است و این باعث افزایش  محیطی مربوط به مصرف انسان برخی از مسائل زیست .  [ 1] آینده را نمایان ساخته است  

پاک سبب حفظ مواد اولیه، آب،  . تولید  [ 2]   شده است   ( 1CPآگاهی زیست محیطی نسبت به محصوالت تولید پاک ) 
شود.  ها در طول فرایند تولید می انرژی برطرف کردن مواد اولیه خطرناک و کاهش مقدار و سمیت مواد منتشرشده و زباله 

ک  عنوان ی تولید پاک به .  [ 3] ایجاد تغییرات مورد نیاز در تکنولوژی و صنعت است  منظور به این تولید راهبردی جهانی 
یک برنامه پیوسته برای افزایش کارایی در استفاده    . همچنین [ 4]   شده است   شناخته ،  ( SD) مسیر به سمت توسعه پایدار  

ت و صنایع خدماتی است که با تمرکز  های انرژی در صنع از مواد خام، آب و انرژی از طریق کاهش ضایعات و سوءاستفاده 
  . [ 5]   ابد ی ی یافته است، ادامه م   پایداری توسعه   ی سو محیطی مداوم که در حال حاضر به های زیست بر استفاده از استراتژی 

محیطی یکپارچه  ت ( تولید پاک را استفاده مستمر یک استراتژی زیس UNEPبرنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ) 
حال    . [ 6]   زیست دانسته است یندها، محصوالت و خدمات برای افزایش کارایی و کاهش خطرات برای انسان و محیط ا فر 

یایی در کشاورزی به امید محصول و منافع بیشتر، باعث ایجاد آلودگی و تخریب  از کودها و سموم شیم   ه ی رو ی ب استفاده  
 . [ 7] ها گردیده است  تر به قیمت از دست رفتن سالمتی انسان زیست و از همه مهم محیط 

(، که  3NO4NHاستفاده از کود آمونیوم نیترات )   ژه ی و به از کودهای ازت در کشاورزی کشور ایران    افزایش استفاده 
( موجود در این کود توسط آبیاری وارد  -3NOرود، نیترات ) شمار می ( در رشد گیاهان به -3NOیکی از منابع نیترات ) 

های زیرزمینی  ی سطحی و مرگ آبزیان و همچنین با ورود به آب ها آب گردد و منجر به آلودگی  های سطحی می آب 
(  -3NOی منتشر شده حجم نیترات ) ها گزارش شود به صورتی که با توجه به  ی زیرزمینی می ها آب منجر به آلودگی  

ها خطر آفرین است.  که بسیار برای سالمتی انسان   [ 8]   تجاوز کرده است   2ی شهر تهران از حد مجاز ها آب موجود در  
بیماری  ( در بدن انسان -3NOتجمع نیترات )  در کودکان افزایش سرطان معده و سیستم    Blue Babyها منجر به 

شدن نوزادان، بزرگ شدن غده تیروئید، سردرد و خواب آلودگی    لقه الخ ناقص لنفاتیک بدن، سقط جنین در زنان باردار،  
ها در رابطه با  ،کشاورزی رایج موجب افزایش نگرانی بنابراین   . [ 9]   شود ( در آب می -3NOبه علت غلظت باالی نیترات ) 

در بین    ژه ی و به ها  ، این نگرانی [ 10]   زیست در تولید و مصرف مواد غذایی شده است مسائل بهداشتی، ایمنی و محیط 
کنندگان  که باعث شده اعتماد مصرف   [ 11] ها نسبت به محصوالت غذایی است  آن   ادراک کنندگان ناشی از تغییر  مصرف 

کنندگان در سراسر دنیا شروع به  نسبت به کیفیت و ایمنی مواد غذایی بشدت کاهش یابد. از این رو، امروزه مصرف 
.  [ 12] زیست، معتبر و محلی تولید شوند  های سازگار با محیط تر و بهتر که در سیستم اند برای غذاهای امن جستجو کرده 

،  [ 13] یک راهبرد، جایگزین مناسبی برای کشاورزی متداول معرفی شده است    عنوان به در این راستا، کشاورزی ارگانیک  
های  کشاورزی ارگانیک نوعی سیستم مدیریت تولید است که سالمت کشاورزی، پایداری چرخه بیولوژیک و فعالیت 

کارآمدتری    ورت ص به آور است و از منابع طبیعی  زیست کمتر زیان ، برای محیط [ 14] دهد  بیولوژیک خاک را ارتقا می 
رسانند.  زیست آسیب می تر از محصوالت معمولی هستند و کمتر به محیط . محصوالتی که سالم [ 15] کند  استفاده می 

زیست و در نتیجه منجر به  کنندگان نسبت به اهمیت سالمتی محیط تولید این محصوالت موجب افزایش آگاهی مصرف 
که هدف    است   ی حال این در  .  [ 16] ها شده است  کاهش کیفیت محصوالت معمولی و افزایش نگرانی برای سالمتی انسان 

به غذای  اساسی کشاورزی ایجاد امنیت غذایی است. امنیت غذایی دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی همه افراد  
با افزایش آگاهی و    که این مهم   [ 17] برای یک زندگی سالم تطابق دارد    سالم، کافی و مغذی است که با نیازهای غذایی 

 
1 Cleaner Production 

 است. گرم در لیتر تجاوز کرده میلی 50گرم در لیتر است که در شهر تهران از میلی 50میزان حد مجاز نیترات در آب  2
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های نوین تولید درکشاورزی  شود. نوآوری در محصوالت و شیوه کننده از محصوالت ارگانیک، محقق می شناخت مصرف 
 . [ 18] و ارائه محصوالت متنوع به بازار مصرف، میزان پذیرش محصوالت ارگانیک را درمیان مخاطبان، افزایش خواهد داد  

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در سطح جهان به کشت محصوالت ارگانیک اختصاص دارد   58در مجموع تنها  
پتانسیل اما علی  از این اراضی در گذشته  رغم  ایران  درصد بوده است و در زمینه تولید    0/04های موجود در کشور 

. این در حالی است که  [ 19] ای حتی در بین کشورهای آسیایی هم نداشته است  محصوالت ارگانیک ایران جایگاه ویژه 
تر و  که تولید محصوالت ارگانیک اقتصادی   رسد ی م در ایران به دلیل شرایط خشک محیطی و فراوانی نیروی کار، به نظر  

سهم چندانی از بازار فروش و مصرف محصوالت    2013ایران تا سال  .  [ 20] تر از مناطق دیگر جهان بوده است  سهل 
در  .  [ 21]   ارگانیک را به خود اختصاص نداده بود و بازار داخلی محصوالت ارگانیک در ایران هنوز نسبتًا کوچک بوده است 

رای مثال، میزان کشت  ب گونه محصوالت در ایران روند افزایشی داشته است.  تولید این به بعد(   2013های اخیر )از  سال 
هکتار و در    9797،  2015هکتار؛ در سال    11601،  2014هکتار؛ در سال    12156،  2013محصوالت ارگانیک در سال  

پایانی، نرخ تولید محصوالت ارگانیک    سال   ک هکتار بوده است. این بدین معنی است که تنها طی ی   18871،  2016سال  
اضافه کنید، مناطق وحشی و جنگلی در زمینه تولید محصوالت ارگانیک    ها ن ی ا درصد افزایش داشته است، به همه    92/62

ی کشت ارگانیک در ایران در حال حاضر به  ها ن ی زم مجموع  هکتاری این اراضی،  30502خودرو که با توجه به وسعت 
دهنده افزایش تقاضا برای این محصول و آگاهی نسبت به تولید  این میزان نشان   . [ 22]   رسند هکتار می   49373حدود  

اصلی در آگاهی    ( عوامل 2009اسدی و همکاران )   باشد. می های اخیر  این محصوالت در میان کشاورزان در ایران طی سال 
کنندگان و در نتیجه تمایل بیشتر تولیدکننده به تولید محصوالت ارگانیک در ایران رادر چهار عامل: آموزشی،  مصرف 

شود این است با توجه به روند رو به افزایش  با این حال، پرسشی که مطرح می   . [ 23]   دانند می حمایتی، نظارتی و اقتصادی  
تولید و شواهد حاکی از افزایش تقاضا برای محصوالت ارگانیک در ایران چرا هنوز هم بازار داخلی و خارجی این محصوالت  

ایران گسترش چشمگیر نداشته است؟   اصلی پیش روی محصوالت    معضالت و فروش یکی از    ی مسائل بازاررسان در 
سازی مناسب این مسائل را به  توان با برنامه ریزی و طراحی مدل تجاری که می   [ 24] و    طح دنیا است ارگانیک، در س 

 حداقل کاهش داد. 
محصوالت قابل عرضه در بازار یا  های تحقیقاتی را به یندی است که دانش تولید شده در سازمان ا سازی فر تجاری   

  محصول ترین بخش نوآوری است که بدون آن هیچ فناوری یا  سازی مهم تجاری   . [ 25] کند  یندهای صنعتی تبدیل می ا فر 
کند تا کسانی  های ممکن استفاده می یندی است که از تمام پتانسیل ا سازی فر تجاری   . [ 26]   شود جدید به بازار عرضه نمی 

. از منظر  [ 27]   دست آورند وسیله نوآوری را به به   جادشده ی کنند، بتوانند فواید ا گذاری می که در نوآوری فناورانه سرمایه 
هدف افزایش    شود که با بینشی از بازار فناوری محور، رشد و بهبود فناوری با یندی تعریف می ا فر ،  سازی یندی، تجاری ا فر 

  ، سازی تعریف شده است یند، در ایجاد و حفظ قابلیت تجاری ا های آن در تولید و فر قابلیت تجاری شدن، نمایش قابلیت 
  توان به توانایی سازمان در جذب یا انطباق دوباره فناوری با سازی فناوری را می های سازمانی، تجاری از نظر توانمندی 

ای نو جایگزین کشاورزی سنتی  در واقع اگر کشاورزان ارگانیک را ایده   . [ 28] د  هدف کاربرد در تولید یا بازاریابی تعریف کر 
در منابع  بدانیم باید به دنبال آن بود که این ایده را به محصوالت و خدماتی که قابل عرضه در بازار هستند تبدیل کرد.  

. با این  [ 31- 29] ده است  سازی محصوالت انجام ش بازاریابی، و مطالعه بازار مطالعات زیادی در مورد چگونگی تجاری 
تجاری  زمینه  در  است وجود  نگرفته  صورت  کاربردی  تحقیقات  ارگانیک،  محصول  در  سازی  این  که    است   ی صورت . 

گیری از  با بهره آید و  می   حساب درآمد به کلیدی برای توسعه اقتصادی کشورهای کم   ی عنصر   ، سازی کشاورزی ری تجا 
که    شود می وری، رشد اقتصادی و بهبود رفاه در سطح ملی  افزایش تجارت، بهره سازی کشاورزی، به  ی مزایای نسبی تجار 

 . [ 32] د  گرد روستایی می   ی ها خود منجر به افزایش درآمد، بهبود مصرف و امنیت غذایی در داخل خانواده 
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زیست و مردم  در مجموع، با توجه به اهمیت و ضرورت کشاورزی ارگانیک در بهبود غذایی، پایداری و سالمت محیط 
گردد و از سوی دیگر  نیاز رو به رشد برای محصوالت ارگانیک که خود منجر به افزایش تولید این محصول می   ن ی همچن و  

سازی محصوالت  در ایران، ضرورت ارائه مدلی برای تجاری نبود بازار و کسب سود از این محصول  از  کمبودهای ناشی  
ی، پژوهش، نوآوری و فناوری، زمانی ارزشمند است که منجر به خلق ثروت  پرداز ده ی ا شود و  پاک )ارگانیک( احساس می 

بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال بررسی  .  [ 33]   شوند   ی تجار وکارهای سودآور باید  ها برای تبدیل شدن به کسب شود. ایده 
کشاورزی ارگانیک،    ژه ی و به ر در زمینه کشاورزی و  ها و استعدادهای کشو این سؤال اساسی است که با توجه به ظرفیت 

 سازی محصوالت ارگانیک در استان کرمانشاه را تبیین کند چگونه است؟ الگویی جامع که بتواند فرایند تجاری 

 روش تحقیق 
نظریه  گیرد و از بعد روش از  تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر پارادایم در گروه تحقیقات کیفی قرار می 

 بنیانی بهره برده است. 
موردمطالعه استادان فعال در زمینه محصوالت ارگانیک در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه و    جامعه 

با موضوع پژوهش )معاونت  های محصوالت ارگانیک سطح شهر و کارشناسان سازمان همچنین فروشگاه  های مرتبط 
روش هدفمند و در    له ی وس به باشند. حجم نمونه ابتدا  من ارگانیک کرمانشاه( می سالمت غذا سازمان جهاد کشاورزی و انج 

مستقیم، مدارک و اسناد    مشاهده عمیق،   مصاحبه ها از  آوری داده برفی تعیین شد. برای جمع روش گلوله   صورت به ادامه  
 ای و اینترنتی استفاده شد. کتابخانه 

سازی محصوالت پاک )ارگانیک( استان کرمانشاه از دیدگاه  هدف کلی پژوهش حاضر تبیین و طراحی مدل تجاری   
دهنده  های اصلی تشکیل لفه ؤ م اند:  به این شرح مطرح شده   ها سؤال یابی به این هدف،  خبرگان است. در راستای دست 

دهنده الگوی  های تشکیل لفه ؤ ترکیب و توالی م   چه مواردی هستند؟   در کرمانشاه   سازی محصوالت ارگانیک الگوی تجاری 
 چگونه است؟   در کرمانشاه   سازی محصوالت ارگانیک تجاری 

آورد تا  این امکان را برای پژوهشگر فراهم می   است که   1ی کشف نظریه ی شناسی استقرا بنیاد، یک شیوه نظریه داده 
را در مشاهدات    این گزارش   زمان، پایه طور هم های عمومی موضوع، پرورش دهد در حالی که به از ویژگی   2گزارشی نظری 

ای  گیرد تا نظریه ی است که مورد استفاده قرار می ند و کیف م بنیاد، روالی نظام نظریه داده   [ 34] محکم سازد    3ها تجربی داده 
کنش را درباره یک موضوع واقعی، در یک سطح مفهومی کلی، تشریح کند  یند، یک کنش، یا برهم ا تولید کند که یک فر 

ها تأکید دارد؛  نظریه بنیادی معمواًل، بر سطح خرد )نه کالن( متمرکز است و بر تفسیر مداوم، بین تحلیل و داده   . [ 35] 
یند در برگیرنده یک طرح هدایت شده  ا های جمع آوری شده است. این فر ای بر مبنای داده زیرا هدف، استخراج نظریه 

وجوی مفاهیم مرکزی یا آن  مفاهیم نظری از داده و جست   ایجاد   گیری نظری( و هدف اصلی، داده است )نمونه   له ی وس به 
این    . [ 36] نامد  اجتماعی اصلی می   ی شناخت یند روان ا یند اجتماعی اصلی یا فر ا آن را فر (  1987ر ) یز گل چیزی است که  

مرحله بررسی ادبیات فنی و انتخاب موارد   باشد: مرحله اول، طرح تحقیق است که شامل دو روش شامل پنج مرحله می 
هاست.  ویه و نگارش گ   ها هاست که ورود به میدان تحقیق است. مرحله سوم تنظیم داده است. مرحله دوم گردآوری داده 

 . [ 37] باشد و مرحله پنجم طراحی و اعتبار مدل است  بخش تحقیق می   ن ی تر ی اصل ها که  وتحلیل داده مرحله چهارم تجزیه 
های مورد  بندی شود که اطالعات درباره همه دسته ها متوقف می آوری اطالعات و داده در تحقیق کیفی هنگامی جمع 

دهد که نظریه یا موضوع مورد مطالعه کامل شود و اطالعات جدیدی مرتبط با  نظر اشباع شود و این امر زمانی رخ می 
ها یا اشباع  های کیفی، حجم نمونه را مترادف با کامل شدن داده ز این رو، در پژوهش دست نیاید. ا موضوع مورد مطالعه، به 

 
1 Inductive theory discovery methodology 
2 Theoretical account 
3 Empirical observations of data 
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عمیق با مطلعان کلیدی، اطالعات درباره موضوع    مصاحبه   19بنابراین در این پژوهش با انجام    . [ 38] دانند  ها می داده 
 دست نیامد. مورد بررسی به اشباع رسید، به صورتی که دیگر اطالعات جدیدی به 

بنیاد ابتدا طرح تحقیق که شامل بررسی ادبیات پژوهش و همچنین محدوده  اصول روش داده   بنا بر در این پژوهش  
آوری شدند، در این مرحله از طریق  های موردنیاز برای پژوهش جمع گردید. در ادامه داده   مشخص مورد بررسی بود،  

ها تحلیل و ارزیابی شدند و مبنای  آوری شد، بعد از هر مصاحبه داده های مورد نیاز جمع کنندگان داده مصاحبه با مشارکت 
ها به پایان  آوری داده ها به اشباع نظری رسیدند، فرایند جمع مصاحبه بعدی را مشخص کردند، در مرحله نهایی که داده 

ها مدل را  کنندگان در پژوهش ارائه شد و آن نفر از مشارکت  4به   د یی تأ رسید و مدل طراحی شده برای کسب اعتبار و 
های مناسب، دریافت بازخورد  تأیید کردند، در طول پژوهش حساسیت پژوهشگران به موضوع و همچنین انتخاب نمونه 

ز روش درصد توافق موضوعی یا باز آزمون برای کسب پایایی بهره گرفته شده است که  کنندگان و همچنین ا از مشارکت 
 منجر به کسب اعتبار و روایی در تحقیق شد. 

2
𝑀

𝑁1 + 𝑁2
 

 

تعداد   N1ها توافق وجود داشته باشد، تعداد موارد کدگذاری شده توسط دوکدگذار است که بین آن  Mکه در آن  
تعداد کلی موارد کدگذاری شده توسط همکار است. چنانچه میزان این    N2شگر و  کلی موارد کدگذاری شده توسط پژوه 

توان ادعا کرد که میزان پایایی تحلیل  ها مورد تأیید است و می درصد بیشتر شود، قابلیت اعتماد کدگذاری   60شاخص از  
های  دهنده اعتبار داده درصد برآورد شد که نشان   85در پژوهش حاضر این شاخص    . [ 39] ها مناسب است  مصاحبه 

 آوری شده است. جمع 

 . آزمون تأیید پایایی تحقیق 1جدول  

 مصاحبه شماره 
تعداد موارد   تعداد کدهای مستخرج 

 مشترک

پایایی 

 مجموع همکار پژوهشگر  بازآزمون 

 درصد  78 28 71 34 37 7شماره 

 درصد  89 49 110 57 53 16شماره 

 درصد  85 77 181 91 90 مجموع

 ها یافته 
  19کشاورزی استان کرمانشاه، با  سازی محصوالت پاک ارگانیک بخش  ای برای تجاری دستیابی به نظریه  منظور به 

ها،  نفر از افراد مطلع در زمینه محصوالت پاک )ارگانیک( مصاحبه عمیق انجام شد. سپس به همه نکات کلیدی مصاحبه 
ای در مرحله کدگذاری  گزاره مقوله   106گزاره مفهومی اولیه در مرحله کدگذاری باز و سپس    372عنوانی داده شد و  

ها را منعکس  یافته میان مقوله ر نهایت در مرحله کدگذاری انتخابی، قضایایی که روابط تعمیم دست آمد. د محوری به 
 شود. مشاهده می   1کنند وضوح کافی پیدا کردند در شکل  می 

براساس دیدگاه    . [ 40] پردازی( است  وجودآورنده پدیده موردمطالعه )ایده شرایط علّی، عامل اصلی به شرایط علّی: 
کنندگان و با توجه به مطالعه ادبیات پژوهش عوامل علی که جامعه موردمطالعه، آن را عاملی برای تولید و  مشارکت 

دانند شامل: ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدات استان، کاهش وابستگی به تولیدات  ازی محصوالت ارگانیک می س تجاری 
ارگانیک خارجی، تولید محصوالت ارگانیک بومی، افزایش گرایش به خرید محصوالت ارگانیک و افزایش گرایش به  

 باشند. سازی محصوالت ارگانیک در منطقه می تجاری 
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یکی از راهکارهای موفقیت تولیدات استان رسیدن به شاخص فروش باالی محصوالت به سایر نقاط کشور و حتی    
های رسیدن به این هدف ایجاد مزیت رقابتی در تولیدات استان  باشد. یکی از روش ها به خارج از کشور می صادرات آن 

شوند. تولید محصوالتی  ر سایر نقاط کشور هم تولید می باشد و این راه از طریق خلق ارزش در تولیداتی است که د می 
توان ادعا کرد، میزان واردات محصوالت  تواند این ارزش را برای محصوالت فراهم کند و به کمک آن می ارگانیک می 

م  شوند. یکی دیگر از موارد لزو یابد و تولیدات داخل جایگزین محصوالت وارداتی می ارگانیک به داخل کشور کاهش می 
باشد. محصوالتی که با توجه به شرایط و موقعیت  سازی محصوالت ارگانیک، تولید محصوالت ارگانیک بومی می تجاری 

ونقل، انبارداری و نگهداری چندانی را ندارند. یکی دیگر  های تحقیق و توسعه، حمل شوند و هزینه محلی منطقه تولید می 
سازی محصوالت ارگانیک شده است، افزایش گرایش به خرید محصوالت  ی از عواملی که منجر به ایجاد پدیده محوری تجار 

کنندگان وجود  باشد؛ به صورتی که بازار محصوالت ارگانیک در منطقه وجود دارد، تقاضا در میان مصرف ارگانیک می 
لزوم تجاری  بنابراین،  منطقه مشهود می دارد.  ارگانیک در  افزای سازی محصوالت  عوامل،  از دیگر  به  باشد.  گرایش  ش 

باشد که منجر به پدیده  سازی محصوالت ارگانیک در میان تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک و سالم در منطقه می تجاری 
سازی محصوالت ارگانیک شده است. تولیدکنندگانی که به دلیل تأثیرات سوء مواد شیمیایی بر مزارع  محوری تجاری 

شدن خاک مزرعه خود هستند و به سمت تولید محصوالت    ین برای غنی خود و کم بازده شدن مزارع به فکر یک جانش 
 اند. سالم و ارگانیک گرایش پیدا کرده 

  پدیده محوری اتفاق اصلی است که کنش)های( متقابل برای کنترل یا اداره پدیده محوری ناشی از عوامل علّی:  
سازی محصول ارگانیک تحت  گفت فرایند تجاری   توان شود. در یک نگاه کلی می کردن آن وجود دارد و به آن مربوط می 

سازی محصوالت ارگانیک است. پس از تعریف  گیرد. پدید محوری در این پژوهش تجاری تأثیر عوامل متعددی صورت می 
هایی که برای اراده، کنترل یا پاسخ به پدیده  ها و کنش ها، کنش ها انواع مؤلفه پدیدۀ محوری با کدگذاری مجدد داده 

 شوند. ها تعریف می آیند و پیامدهای ناشی از آن وجود می به محوری  
سازند و بر رفتارها  ای، مجموعه شرایطی هستند که زمینه پدیده موردنظر را فراهم می شرایط زمینه ای:  عوامل زمینه 

دهد. این مقوله از  می ای، مقوله محوری و نتایج منتج از آن را تحت تأثیر قرار گذارند. شرایط زمینه ها تأثیر می و کنش 
ت ارگانیک  و توسعه محصوال   های تحقیق ، فعالیت مجهز   های شگاه ی آزما شود که عبارتند از:  چند مقوله فرعی تشکیل می 

ضرورت  کنندگان، طراحی آمیخته بازاریابی، قوانین و مقررات پشتیبان،  تصرف مصرف سطح درآمد قابل   در مراکز علمی، 
 . د ی تول   ی ها یند ا فر   ن ی گز ی جا   ی راهبردها و    ک ی ارگان   محصوالت   نه ی ارگان واحد در زم 

تولیدکنندگان در مرحله تحقیق و توسعه محصول خود  های مجهز در منطقه که می وجود آزمایشگاه  به  توانند 
هایی که دارای تجهیزات پیشرفته در زمینه تشخیص میزان سمومیت محصوالت و بررسی  کننده باشند. آزمایشگاه کمک 

یکی دیگر از شرایط عام برای تولید محصوالت ارگانیک که منطقه مورد توجه بود سطح    ارگانیک بودن آن است. صحت  
کنندگان با توجه به درآمد خود بخشی از آن را برای خرید محصوالت  کنندگان است. مصرف تصرف مصرف درآمد قابل 

سازی محصوالت ارگانیک طراحی آمیخته بازاریابی  اری ای برای تج ارگانیک قرار خواهند داد. یکی دیگر از شرایط زمینه 
باشد. از دیگر شرایط مهم برای  که شامل چهار مؤلفه اساسی؛ محصول، قیمت، توزیع و ترفیع می   برای محصول است 

باشد، قوانین و مقرراتی که تولیدکننده محصوالت  می   سازی محصوالت ارگانیک، ایجاد قوانین و مقررات پشتیبان تجاری 
های  سازی محصول ارگانیک واحد کردن ارگان ای تجاری دهد. از دیگر شرایط زمینه رگانیک را مورد حمایت قرار می ا 

شوندگان  ترین معضالتی که مصاحبه باشد یکی از بزرگ وابسته به تولید و فروش محصول ارگانیک در استان و کشور می 
باشد، یکی از بهترین  مسئول در زمینه محصوالت ارگانیک می   های به آن اذعان داشتند پراکندگی و مبهم بودن سازمان 

راهکارها برای رفع این ابهام و سردرگمی متقاضیان تولید و فروش محصوالت ارگانیک مجتمع نمودن وظایف در امر  
باشد. یکی دیگر از  مجوزدهی و نظارت برای محصوالت ارگانیک در یک واحد مشخص و قابل دسترسی در کشور می 
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سازی محصول ارگانیک داشتن دانش و اطالعات در زمینه مواد جایگزین در تولید محصوالت  ط عام مهم برای تجاری شرای 
های برای کاهش  توان جایگزین سموم و کودهای شیمیایی کرد و از چه روش هایی را می ارگانیک است؛ اینکه، چه فراورده 

 توان استفاده کرد. خسارات به محصوالت می 
ای از وقایع و شرایط هستند که پس از شروع مطالعه و در حین انجام پژوهش رخ  مجموعه گر:  له شرایط مداخ 

های  های عمومی، حمایت ، آموزش مسئله مجاورت ،  فرصت   - نه ی هز ،  مساحت کم مزارع دهند. این عوامل عبارتند از:  می 
باشد.  پراکندگی و مساحت پایین مزارع در ایران می یکی از عمده شرایط تأثیرگذار در امر تولید مسئله    دولت و توان مالی. 

باشد که تولید در آن صورت گیر و همچنین مسائل  صورت که مزرعه به دلیل حجم پایین آن دارای صرفه اقتصادی نمی به 
  فرصت - گر مسئله هزینه باشد. یکی دیگر از شرایط مداخله و مشکالت پراکندگی در مناطق غیر ارگانیک را نیز دارا می 

تولید و فروش محصول ارگانیک است به این معنا که فردی که متقاضی تولید و بازاررسانی محصول ارگانیک است چه  
از دست می فرصت  رایج  تولید و فروش محصوالت  زمینه  را در  با  های پیش روی خود  بازار  به  دهد و ریسک ورود 

گر در زمینه محصوالت ارگانیک  دیگر از عامل مداخله   شود. مسئله مجاورت یکی اطمینان محصوالت ارگانیک وارد می عدم 
عنوان  تواند به است. مجاورت داشتن محل تولید محصول ارگانیک با منابع آلوده کننده و امکان نداشتن کنترل آلودگی، می 

مداخله    به محل تولید محصول ارگانیک عمل کند. از دیگر عوامل   پروری دام ترین مانع برای تبدیل شدن مزرعه و  بزرگ 
تجاری  امر  در  آموزش کننده  ارگانیک،  محصوالت  می سازی  عمومی  دستگاه های  توجه  مورد  کمتر  که  های  باشند 

سازی  تواند پیش برنده امر تجاری های دولت که می سازی در جامعه قرار گرفته است. میزان و سطح حمایت فرهنگ 
سازی محصوالت  عنوان یک انگیزه برای تجاری ی دولت به ها محصوالت ارگانیک باشد. در شرایط اقتصادی موجود حمایت 

 سازی محصوالت ارگانیک است. گر در تجاری کند. توان مالی تولیدکنندگان از دیگر شرایط مداخله ارگانیک عمل می 
سازد و  هایی برای پدیده موردنظر فراهم می حل ها، اقدامات هدفمندی هستند که راه : راهبردها یا کنش راهبردها 

  در آن سازی محصوالت ارگانیک متأثر از بستری هستند که  شوند. راهبردهای تجاری جر به ایجاد پیامدها و نتایجی می من 
آموزش    ، ک ی محصوالت ارگان   د ی در تول   د ی جد   های ی کاربرد فناور از:    عبارتند افتند. این راهبردها در پژوهش حاضر  اتفاق می 

های جدید نانو و  ها. فناوری و کشت و صنعت   ها ی احداث تعاون ش و  علم و دان   سازی ی وم سازی، ب فرهنگ ی،  و بسترساز 
باشد. آموزش و  های نوین تولید محصوالت ارگانیک یکی از راهکارهای جایگزین برای تولید محصوالت ارگانیک می روش 

شود. اگر شرایط و  می   بسترسازی در زمینه تولید محصوالت ارگانیک موجب افزایش ترغیب به تولید محصوالت ارگانیک 
سازی نیز  دهد. فرهنگ بستر تولید فراهم باشد تولیدکننده با رغبت بیشتری به تولید محصول ارگانیک تمایل نشان می 

سازی محصوالت ارگانیک است. ایجاد آگاهی نسبت به فواید مصرف محصوالت  یکی دیگر از راهبردها در زمینه تجاری 
ار  تعریف درست محصول  و  راه ارگانیک  از  ارگانیک در جامعه می گانیک  ایجاد فرهنگ  راهبردها،  های  از دیگر  باشد. 

ها برای فراهم کردن امکانات تولید در مقیاس  باشد. احداث تعاونی سازی علم و دانش تولید محصول ارگانیک نیز می بومی 
ترین راهبردهای  د یکی از مهم باشن ها که دارای تمام شرایط و تجهیزات تولیدی می وسیع و تولید در کشت و صنعت 

 باشد. سازی محصوالت ارگانیک می تولید و تجاری 
نتیجه کنش و واکنش شرایطی است که در زمینه پدیده موردمطالعه وجود دارد. پیامدها چند مقوله را در  پیامدها:  

ی  ناخالص داخل   د ی تول   ش ی افزا ،  دار ی پا   ی کشاورز ،  اشتغال در منطقه   جاد ی ا تولیدکننده،    یی درآمدزا گیرند که عبارتند از«  برمی 
سازی محصوالت ارگانیک باعث افزایش درآمد به دلیل باالتر بودن  . تجاری و استفاده از منابع   ست ی ز ط ی حفاظت از مح و  

سازی  ی تجاری ترین پیامدها شود. یکی از مهم قیمت محصول ارگانیک نسبت به محصوالت رایج برای تولیدکننده آن می 
پایدار در منطقه    باشد. حرکت به سمت کشاورزی التحصیالن دانشگاهی می محصوالت ارگانیک، افزایش اشتغال برای فارغ 

از دیگر پیامدهای مثبت این امر است. افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق افزایش صادرات محصوالت ارگانیک، کاهش  
های تولید و افزایش  واردات نهادهای تولیدی محصوالت رایج، کاهش هزینه   کاهش   واردات محصوالت مشابه تولید داخل، 
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شود. در نتیجه باعث افزایش  درآمد تولیدکننده که باعث افزایش میزان دریافت مالیات بر درآمد از تولیدکننده نیز می 
شیمیایی و به دلیل لزوم تبعیت    های باشد. تولید محصول ارگانیک به دلیل کاهش استفاده از نهاده درآمد دولت نیز می 

اصل سالمت، اصل اکولوژی، اصل انصاف و عدالت و اصل مراقبت( باعث کاهش آسیب  )   ک ی ارگان کردن از اصول کشاورزی  
 شود. به محیط زیست و کاهش استفاده غیرمجاز از منابع طبیعی می 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سازی محصوالت ارگانیک مدل پارادایم تجاری   . 1شکل  
 

سازی محصوالت ارگانیک شناسایی شدند. این مراحل شامل سه بخش  در ادامه این قسمت، مراحل اصلی تجاری 
باشند. در مرحله پیش از تولید، ایده اولیه محصول با توجه به نیاز بازار به  هستند؛ پیش از تولید، تولید و پس از تولید می 
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شود. در تقابل نیاز بازار و  زیست، ایجاد می ن و حفظ محیط محصول و ضرورت تولید محصول ارگانیک در سالمت انسا 
شود در این مرحله  سنجی فنی تولید محصول می های تولید ایده تولید محصول ارگانیک وارد مرحله امکان تکنولوژی 

ه در  کنند تولیدکننده باید به بررسی شرایط جوی منطقه که آیا مناسب تولید محصول است و بررسی وجود منابع آلوده 
های شهری و صنعتی  های آلوده به فاضالب ها، رودخانه مانند کارخانجات ؛  شوند محیط که مانع از تولید محصول ارگانی می 

زباله  از  و مناطق دفع  بپردازد. پس  بررسی وجود مزارع در وسعت موردنیاز  به  باید  های شهری و صنعتی، همچنین 
شود. در این مرحله به  رد مرحله تحقیق و توسعه محصول ارگانیک می های انجام شده تولیدکننده یا محقق، وا بررسی 

آب  می آزمایش  جایگزین  کودهای  بررسی  و  مادر  دام  آزمایش  مزرعه،  که  وخاک  زمانی  مرحله  این  ادامه  در  پردازد. 
وان عالمت  عن به   و   های اولیه انجام پذیرفت و ایده محصول تأیید شده بهتر است برندی برای محصول طراحی شود بررسی 

 برداری و سرقت فناوری تولید توسط دیگران باشد. تجاری محصول شناخته شود و مانع از کپی 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازی محصوالت ارگانیک . فرایند تجاری 2شکل  
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آزمایشگاهی و  شود. در این مرحله محصول اولیه در مقیاس  بعد از مراحل پیش از تولید، ایده وارد مرحله تولید می 
می  تولید  محدود  اشل  بررسی در  مرحله  این  در  رعایت  شود.  و  محصول  بودن  ارگانیک  زمینه صحت  در  اولیه  های 

های  های مجوزدهنده، تولیدکننده مجوز صحت ارگانیک بودن محصول را از سازمان استانداردهای تولید موردنظر سازمان 
خواست سازمان جهاد کشاورزی باید مکان تولید محصول ارگانیک نیز   کند. بنا به مرتبط )جهاد کشاورزی( دریافت می 

به تأیید این سازمان برسد و بعد از آن محصول تولید انبوه شود. در این مرحله باید مکان تولید در مقیاس انبوه فراهم  
سال به    5تا   3که طی  باشد شود. الزمه این مرحله، طی شدن مرحله گذار از مزرعه غیرارگانیک به مزرعه ارگانیک می 

ها نیز از داروهای  انجامد. در این مدت در مزرعه نباید به هیچ عنوان از سم و کود شیمیایی استفاده شود، برای دام طول می 
شوند. بعد  عنوان محصوالت سالم قلمداد می بیوتیکی و شیمیایی استفاده شود. محصوالت تولید شده در این مدت به آنتی 

پروری، پروانه ارگانیک بودن محل تولید محصول  ار و بررسی صحت ارگانیک بودن مزرعه و دام طی شدن مرحله گذ 
برداری، تولید را در مقیاس انبوه در مزرعه  شود. بعد از دریافت پروانه بهره ارگانیک از جانب جهاد کشاورزی صادر می 

ها قرار داده  اند و تمامی امکانات تولیدی در آن های که برای تولید در مقیاس انبوه فراهم شده ارگانیک یا کشت و صنعت 
 شود. شده است، انجام می 

حین تولید محصول ارگانیک باید به بررسی بازار هدف پرداخته شود. براساس بازار هدف و نحوه ورود به بازار باید  
بازاریابی محصول که شامل قیمت،  یک طراحی آمیخته بازاریابی مناسب برای محصول ارگانیک انجام شود. در آمیخته  

گذاری مناسب برای محصول که هم ارگانیک بودن محصول زیر  باشد، باید به نحوه قیمت محصول، توزیع و ترفیع می 
بندی و عرضه  کننده سلب کند، توجه شود. نحوه بسته چنان باال نباشد که توان خرید را از مصرف سؤال نرود و هم آن 

های ترفیعی و تبلیغاتی باید  های توزیعی به چه نحوی صورت گیرد. فعالیت قرار گیرد. فعالیت   محصول باید مورد بررسی 
دهندگی داشته باشند یا توجیهی نسبت به مصرف محصول ارگانیک. بعد از طراحی مناسب آمیخته بازاریابی  جنبه آگاهی 

رسد.  رود به بازار، محصول ارگانیک به فروش می و طراحی استراتژی بازاریابی در مورد بازار هدف محول ارگانیک و نحوه و 
در ادامه این مرحله بازار محصوالت ارگانیک به عامه مردم، مؤسسات تحقیقاتی، واحدهای تولیدی و فرآوری محصوالت  

کنندگان،  یابند. بعد ورود محصول به بازار و مصرف آن توسط مصرف ارگانیک و متقاضیان خارج از کشور گسترش می 
تواند در طراحی مجدد محصول و ایده اولیه  شود می کننده نسبت به محصول ابراز می های که از بازار و مصرف بازخورد 

 کننده، کمک کننده باشد. تری برای مصرف تولید محصول به تولید بهتر و مناسب 

 بندی جمع 
ای شناخته شد و در  سته مقوله ه   عنوان به سازی محصوالت پاک )ارگانیک(  تجاری   آمده دست به در مدل پارادایمی  

سازی  های این پژوهش فهم ما را از بستر تجاری ای که سایر مقوالت با آن مرتبط هستند. یافته مرکز مدل قرار گرفت، مقوله 
گر یا  های اصلی؛ زمینه، شرایط مداخله محصوالت پاک )ارگانیک( بخش کشاورزی از طریق برقراری رابطه بین مقوله 

 سازد. یق می میانجی و راهبردها عم 
ت ارگانیک در  و توسعه محصوال   های تحقیق ، فعالیت مجهز   های شگاه ی آزما از پژوهش    آمده دست به نتایج    براساس   

ضرورت ارگان  کنندگان، طراحی آمیخته بازاریابی، قوانین و مقررات پشتیبان،  تصرف مصرف سطح درآمد قابل   مراکز علمی، 
ترین عوامل تأثیرگذار بر راهبردهای  مهم   د ی تول   ی ها یند ا فر   ن ی گز ی جا   ی راهبردها و    ک ی محصوالت ارگان   نه ی واحد در زم 

 باشد.  اه می سازی محصوالت پاک )ارگانیک( بخش کشاورزی استان کرمانش تجاری 
سازی محصوالت پاک )ارگانیک(  بستر عام، راهبردهای تجاری   عنوان به ای، شرایط محیطی  های زمینه عالوه بر مؤلفه 

(  3( مقوله هسته  2( شرایط عّلی  1عامل کلی:    در چهار توان  سازد. مجموعه عوامل فوق را می بخش کشاورزی را متأثر می 
را تحت تأثیر    شده حاصل بندی کرد. این چهار عامل کلی انواع راهبردهای  گر تقسیم ( شرایط مداخله 4ای و  شرایط زمینه 

 ها، پیامدهای مثبتی به همراه دارد. دهد و با توجه به کنش متقابل بین آن قرار می 
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تولید، تولید و پس از تولید به نمایش گذاشته شده است که مرحله  در مدل فرایند پژوهش، سه مرحله اصلی پیش 
های مطالعه بازار، به این معنا که محققان و تولیدکنندگان ابتدا باید یک نیازسنجی در بازار  ز تولید شامل فعالیت پیش ا 

باشند، بعد  انجام دهند و به این نتیجه برسند که جامعه و بازار چه نیازهای پنهانی دارند و خواهان چه نوع محصولی می 
 گیرد.  لید محصول ارگانیک شکل می تقاضای پنهان بازار ایده تو   براساس از آن  

در مرحله اول ایده از دو نیروی نیاز بازار و جامعه و وضعیت تکنولوژی خلق شده است؛ بنابراین بعد از سنجش بازار،  
محصوالت را شناسایی و    گونه ن ی ا های موجود را بررسی کرد، نوع تکنولوژی موردنیاز برای تولید  باید وضعیت تکنولوژی 

سنجی  های امکان ای موجود در زمینه تولید محصوالت ارگانیک را نیز بررسی کرد. این مراحل یعنی فعالیت استاندارده 
شود؛ بنابراین خلق ایده  ایم و بعد از این مراحل ایده اولیه یعنی تولید محصوالت ارگانیک ایجاد می تولید را بررسی کرده 

است؛ به این معنا که بر روی محصول تولید شده مطالعه صورت  صورت خواهد گرفت. فعالیت بعدی تحقیق و توسعه  
گیرند. در  شوند، امکانات تولید و همچنین توسعه محصول مورد بررسی قرار می گیرد. فواید و مضرات تولید بررسی می می 

یت معنوی محصول  فعالیت بعدی ایده خلق شده را باید ثبت کرد که از سرقت و تقلب از ایده جلوگیری شود؛ بنابراین مالک 
 شوند. شود و مجوزهای مورد نیاز برای تولید اخذ می را به نام تولیدکننده ثبت می 

در مرحله تولید که مرحله عملیاتی تولید محصول ارگانیک است ابتدا محصول ارگانیک در محیط آزمایشگاهی و در  
برای تولید و استانداردهای که باید رعایت شوند  شود. در این مرحله تولید محصول، شرایط موردنیاز  اشل محدود تولید می 

آمده در قسمت تولید نمونه، شرایط موردنیاز تولید، بستر تولید و تجهیزات تولید  دست به نتایج    براساس شوند.  بررسی می 
ید  سال تول   5- 3شوند. منظور از بستر تولید همان مزرعه ارگانیک است که نیازمند طی شدن  محصول ارگانیک فراهم می 

در مقیاس انبوه   د ی تول مواد شیمیایی در تولید محصوالت هستند. پس از فراهم شدن شرایط و ملزومات   گونه چ ی ه بدون  
یی محصور شده هستند و در تراکم باال که  ها مکان ها که  تواند در کشت و صنعت مقیاس انبوه می   د ی تول گیرد.  صورت می 

اند و تولیدکننده با کمک این چنین موقعیت و  لید را تسهیل کرده مشکل پراکندگی و دسترسی نداشتن به تجهیزات تو 
 پردازد. امکاناتی با رغبت بیشتری به تولید محصول ارگانیک می 

بعد از اینکه محصول ارگانیک در مزرعه ارگانیک تولید شد و فرایندهای استاندارد تولید را طی کرد، محصول اکنون  
یش از ورود باید برای به فروش رساندن محصول، چند فعالیت بازاریابی صورت گیرد  آماده ورود به بازار هدف است، ولی پ 

از: طراحی آمیخته بازاریابی برای محصول، طراحی استراتژی ورود به بازار و در نهایت فروش محصول. در    عبارتند که  
صول، توزیع و ترویج، باید با  از: قیمت، مح   عبارتند باشد که  می   4pزمینه طراحی آمیخته بازاریابی محصول که شامل  

های عرضه محصول، نوع توزیع مناسب با  توجه به محصول و نوع بازار هدف برای ورود محصول، قیمت محصول، ویژگی 
 محصول و تبلیغات مناسب برای عرضه بهتر محصول به بازار به بهترین وجه ممکن طراحی شوند. 

های احتمالی بازار به آمیخته  ژی بازاریابی طراحی شود. همچنین واکنش بازار هدف و نوع ورود به بازار باید در استرات   
 بینی شوند و در استراتژی بازاریابی راهکارهای مناسب طراحی شود.  بازاریابی باید شناسایی و پیش 

نهایت باید نوع خروج محصول در صورت افت و عدم تقاضای بازار مشخص شود. پس از طراحی آمیخته بازاریابی    در 
دهد  ها را نشان می فروش است. بازار هدف بعد از عرضه محصول، برخی واکنش   آماده استراتژی بازاریابی، محصول اکنون    و 

تواند  کننده میزان عرضه به بازار هستند. واکنش بازار به محصول می دهنده میزان تقاضای برای محصول و تعیین که نشان 
ایده اولیه محصول شود. این فرایند دورانی ایده، تحقیق و توسعه، تولید اولیه،  موجب طراحی دوباره محصول و تغییر در  

سازی محصول  تواند به اصالح فرایندهای تولید و برنامه تجاری تولید، بازاریابی و فروش، بازار و دریافت بازخورد از بازار می 
 کمک کند. 

کرمانشاه مشهود است ارتباط تمامی اجزای مدل    سازی محصوالت ارگانیک در استان آنچه در مدل فرایندی تجاری   
سنجی ایده، تحقیق  باشد. آنچه در این مدل بیان شد فرایند تولید و خلق ایده تولید محصول ارگانیک، امکان می   گر ی کد با ی 

لید  یابی محل تو اولیه در اشل محدود، مکان   نمونه   د ی تول ، خلق برند ارگانیک،  جادشده ی ا و بررسی علمی در مورد ایده  
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فروش    ت ی درنها های بازاریابی برای محصول و  ها، طراحی برنامه و صنعت   کشت   در محصول، تولید در مقیاس انبوه محصول  
می  شده  ارائه  محصول  به  بازار  واکنش  و  فرایند  محصول  در  پیچیدگی  نبود  است  مشهود  مدل  این  در  آنچه  باشد. 

ای که محصول  مرحله   براساس توان  صورت که فرایند را می ه سازی محصوالت ارگانیک در استان کرمانشاه است ب تجاری 
تواند  باشد، با توجه به شرایط محصول می در آن قرار دارد شروع نمود. نقطه آغاز و پایان مدل صرفًا خلق ایده یا بازار نمی 

نوعی محصول خود را  به   بنابراین این مدل برای تمامی تولیدکنندگانی که ؛  از بازار شروع شود یا از مراحل تولید و فروش 
 باشد. اند نیز مناسب می سازی تولید کرده بدون برنامه اولیه تجاری 

ها، از یک طرف که پیامدهای مثبت  در پایان الزم است خاطرنشان کرد که تولید محصوالت ارگانیک و فروش آن 
ارز  اشتغال،  افزایش  به دلیل  اقتصادی منطقه  و  اقتصادی فراوانی دارد و موجب توسعه  از مزارع راکد  استفاه  آوری و 

بالاستفاده شده است. از سویی دیگر به دلیل، سالمت و تازگی محصوالت ارگانیک و استفاده نکردن از مواد شیمیایی در  
زیست، محصولی دوستدار سالمت  ها، و همچنین کاهش اثرات سوء در هنگام تولید برای مزارع و محیط فرایند تولید آن 
های بسیاری در تولید و بازاررسانی محصوالت ارگانیک  باشد. بنابراین آنچه مشخص است فرصت ست می زی انسان و محیط 

ها را کشف کنند و موجبات  در کشور و استان وجود دارد و کارآفرینان و تولیدکنندگان با هوشیاری خود باید این فرصت 
 زیست شوند. رونق اقتصادی منطقه و همچنین سالمت انسان و محیط 
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