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 چکیده
هدف آن پایداري تولید  که است سانهکشاورزي قانونمند و متکی به معیارها و ضوابط خاص بوم شناوعی کشاورزي ارگانیک ن 
عوامل انسانی و جوامع تولید کننده و مصرف کننده، در قالب در این نوع کشاورزي که  .استرساندن آن  بیشینهبه  به الزامولی نه 

ها  بر اساس سیستم(، بوم شناسی )خاك، آب، گیاهان، جانوران و محیط زیست(، به اصول سالمت دشوناه می مجموعه اي جدا ناپذیر نگ
حمایت از (و مراقبت ) هاي عمومیبا توجه به فرصت ها و قابلیت هاي زندگی و محیط(، انصاف و عدالت )و چرخه هاي اکولوژیکی

زنجیره حفظ تنوع زیستی مبناي تولید در این نوع کشاورزي است و . توجه ویژه اي می شود) هاي بعد و محیط سالمت و آسایش نسل
شده کمیت ، به کیفیت مواد غذایی توجه و در آن ، بیش از . غذایی از تولید تا توزیع، بازاریابی، فراوري و مصرف، همه زیر نظر قرار دارد

در این مقاله مروري، نگاهی کلی به جهات مختلف کشاورزي . نابع پایه کشاورزي استوار استبر حفظ و نگهداري از م همچنین .است
توسعه کشاورزي ارگانیک پیشنهاد  براي شده، تنگناهاي آن بررسی و راهکارهایی به ویژه علوم باغبانی ارگانیک در رشته هاي مختلف

  .است شده
  .کشاورزي زیستی، کشاورزي طبیعی بیولوژیک،کشاورزي ، کشاورزي بوم شناختی :واژه هاي کلیدي

 

  مقدمه
تر  یا کلی ")موجود زنده یا اندامواره( Organism )مربوط به("ها  دارد که از میان آن معانی گوناگونی "Organic"واژه  

بر این مبنا است که در آن مزرعه به عنوان یک  ،در کشاورزي ارگانیک این واژهکاربرد  .)10( استبیشتر رایج  "جانداران) مربوط به("
کشاورزي ارگانیک که به نام هاي کشاورزي زیستی، کشاورزي بیولوژیک، کشاورزي بوم شناختی،  .شود موجود زنده در نظر گرفته می

 .است سانهبوم شنا کشاورزي قانونمند و متکی به معیارها و ضوابط خاصنوعی خوانده می شود،  کشاورزي طبیعی و کشاورزي زاینده
عوامل انسانی و جوامع در این نوع کشاورزي،  .استرساندن آن  بیشینهبه  به الزامدر کشاورزي ارگانیک هدف پایداري تولید ولی نه 

خاك، آب، گیاهان، جانوران و محیط (، به اصول سالمت دشونتولید کننده و مصرف کننده، در قالب مجموعه اي جدا ناپذیر نگاه می 
با توجه به فرصت ها و قابلیت هاي زندگی و (، انصاف و عدالت )بر اساس سیستم ها و چرخه هاي اکولوژیکی(، بوم شناسی )زیست
حفظ تنوع . توجه خاصی مبذول می شود) 20( )حمایت از سالمت و آسایش نسل هاي بعد و محیط(و مراقبت ) هاي عمومیمحیط

. نظر قرار دارندازاریابی، فراوري و مصرف، همه مدزنجیره غذایی از تولید تا توزیع، باست و  زیستی مبناي تولید در این نوع کشاورزي
کاربرد آن دسته از افزودنی هاي غذایی که به ظاهر براي حفظ رنگ، طعم و بهبود مزه است ولی براي سالمت انسان در عمل خطرناك 

بر حفظ و  همچنین وپرداخته به کیفیت آن  ،کمیت مواد غذاییدرباوجود کاهش کشاورزي ارگانیک، . است نیز، ممنوع می باشد
  .)15، 14( نگهداري از منابع پایه کشاورزي استوار است
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هاي  تعریف اول که فدراسیون جنبش .تعریف جامعترند میان آنها دو زکشاورزي ارگانیک شده که اهاي بسیاري براي  تعریف 
کشاورزي ارگانیک سیستمی "از  است عبارتمیالدي مورد تصویب قرار داد  2008در سال  IFOAM(5( المللی کشاورزي ارگانیک بین

تنوع زیستی و ، بوم شناسانه بر فرآیندهاياین سیستم، . تولیدي است که سالمت خاك، اکوسیستم ها و انسان را پایدارمی سازد
کشاورزي ارگانیک روش هاي . ، وابستگی نداردنهاده هایی که اثرهاي مشکل زا دارند هبو هاي سازگار با شرایط محلی تکیه دارد  چرخه
علمی و نوآوري را در هم می آمیزد تا از محیط خود و آسان سازي ارتباط مناسب با آن، بهره گیرد و زندگی با کیفیت خوب را،  سنتی،

ن است چنیآورده شده  )37(  Ravivتوسط میالدي 2010در سال  دوم که تعریف). 10( سازداندرکاران فراهم  براي تمام دست
ها و  پادزیست ، کودهاي شیمیایی و نیزاي ساختهآفت کش هاي  کاربرد بدون کشاورزي مفهوم و روشی از تولیدارگانیک کشاورزي "

  ."پذیرد نمی را ژنتیکیتغییر یافته  به کارگیري موجودهاي زنده همچنین. هورمون ها در تولیدهاي گیاهی و دامی است

  آمار جهانی کشاورزي ارگانیک
هاي  فدراسیون جنبشتوسط  2014میالدي براي سال  2015در سالآمار جهانی کشاورزي ارگانیک که آخرین  بر اساس 

زیر  ، بیشترین زمین هاي کشاورزي)24( منتشر شده 1)FiBL( المللی کشاورزي ارگانیک و موسسه پژوهشی کشاورزي ارگانیک بین
و آفریقا %) 02/8(، آمریکاي شمالی %)57/8(، آسیا %)21/18(، آمریکاي التین %)75/29(، اروپا %)4/32(کشت ارگانیک در اقیانوسیه 

، اسپانیا 9/1 ، چین2/2 ، آمریکا6/3، آرژانتین 12دارند استرالیا  ده کشوري که درجهان بیشترین سطح زیرکشت را .می باشند%) 05/3(
سطح زیر کشت کشاورزي  به طور کلی، .میلیون هکتار هستند 6/0و کانادا  9/0ه ئوگو، اور0/1، فرانسه 0/1، آلمان 2/1ایتالیا ، 6/1

  .نشان می دهد 2012میالدي  تا سال  1999این افزایش را از سال  1 شکل. ارگانیک در جهان رو به فزونی است

 
  ).24( میالدي2012تا سال   1999رشد جهانی سطح زیر کشت کشاورزي ارگانیک از سال  - 1 شکل

 
 .)16(ده است شهکتار گزارش  43332، 2011میالدي صفر و در سال   2005ر ایران سطح زیرکشت ارگانیک در سال د 

به بیشترین افزایش سطح زیرکشت مواد ارگانیک را داشته اند  2012کشوري که در سال  10نشان می دهند که  ي جهانیآمارها
 10در همین سال . ترتیب عبارت از یونان، مکزیک، قرقیزستان، ترکیه، تانزانیا، ایتالیا، رومانی، فرانسه، لهستان و دانمارك می باشند

لیا، اسپانیا و لهستان به ترتیب داراي بیشترین تولید کنندگان انیا، اتیوپی، ترکیه، پرو، ایتان، اوگاندا، مکزیک، تانزاکشور هندوست
  .)24( ه اندبودارگانیک 

 
1- Forschungsinstitut fÜr Biologischen Landbau (FiBL)  
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گیاهان   6/8علوفه سبز، 2/31غالت،  4/35میالدي نشانگر اینست که از کل زمین هاي قابل کشت دنیا   2 012آمار سال 
خرده فروشی مواد غذایی ارگانیک در .زیر کشت سایر محصول ها می باشد% 2/17ها و سبزي  3/3نی،ئیمحصول هاي پروت 2/4روغنی،

بوده % 19و بقیه کشورها % 4، سوئیس %3، ایتالیا %4، بریتانیا %4، کانادا %8، فرانسه %14، آلمان %44میالدي در آمریکا  2012سال 
، استرالیا 129، لیختن اشتاین 123، لوگزامبورگ 152رك، دانما189همچنین  مصرف سرانه مواد غذایی ارگانیک در سویس . است
و نوشابه هاي ارگانیک در  بازارفروش جهانی مواد غذایی. یورو بوده است 61و فرانسه  62، کانادا 72، آمریکا 86، آلمان 95د ئ، سو127
  .)24( یکا رشد داشته استبیلیون دالر آمر 60به بیش از  2012بیلیون دالر آمریکا بوده و در سال  20حدود  2000سال 

  استانداردهاي کشاورزي ارگانیک
نهاد  که بزرگترین و مهمترین سازمان مردم  استانداردهاي کشاورزي ارگانیک توسط جنبش هاي بین المللی کشاورزي ارگانیک 

کمیسیون  همچنین .رساندبه چاپ  1980و نخستین استاندارد در سال تدوین شده المللی است  کشاورزي ارگانیک در سطح بین
و سازمان بهداشت جهانی  FAO(2(و کشاورزي جهانی سازمان خواربار  ركبه وسیله کمیسیون مشت 1963که در سال 1 کدکس

)WHO(3 1991برنامه استاندارد هاي غذایی ایجاد شد، در سال براي  و )با هدف ) هاي ناظري مانند اتحادیه اروپا مشارکت سازمان  با
، ابتدا قوانین تولید 1999در . زنی و بازاریابی مواد غذایی ارگانیک شروع به کار کرد نامه تولید، فرآوري، برچسب  تدوین شیوه

المللی  بینسازمان . ، قوانین تولید محصول هاي دامی توسط این کمیسیون به تصویب رسید2001هاي زراعی و سپس در  محصول
 .تصویب کرد 1996کننده محصول هاي ارگانیک را درسال  هاي گواهی نیز استاندارد صدور گواهی براي موسسه ISO(4( استاندارد

نخستین استاندارد کشاورزي . استانداردهاي محلی هم ممکن است وجود داشته باشند اي یا فرامنطقه اي و  منطقهاستانداردهاي 
نامه کشاورزي ارگانیک بود، توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان استاندارد ملی  واژهعنوان به ارگانیک ایران که 

 1388درسال » هاي طبیعیآیین کار برداشت محصول«دومین استاندارد از این مجموعه با عنوان . منتشر شد 1386در سال 
 ).11، 19 ،2( منتشرگردید

  
  دیدگاه هاي گوناگوناز کشاورزي ارگانیک 

 اقتصاد و کشاورزي ارگانیک

به عنوان  به ویژهبراي افزایش تولید محصول در کشورهاي جهان سوم و  تصوري حلی کشت ارگانیک نخستین بار به عنوان راه 
ل هاي شیري براي مثال محصو. محصول هاي ارگانیک در بازار داراي قیمت بیشتري هستند. یک روش در هند مدنظر قرار گرفته است
این اختالف قیمت به خاطر محافظت از محیط زیست و تولید و  .هستنداختالف قیمت  %50ارگانیک در ایاالت متحده داراي دستکم 

باید فرهنگ سازي شود و مصرف کنندگان محصول هاي ارگانیک را  .عرضه غذاي سالم باید به صورت پاداش به کشاورزان داده شود
که براي خرید محصول ارگانیک می پردازند در مقابل ارزش تغذیه سالم و در نتیجه حفظ سالمت ، گران  یبهایکه اضافه  آگاه کرد

  ).28، 18( نیست

 تنوع زیستی و کشاورزي ارگانیک

% 75حدود . تنوع زیستی کشاورزي است توسعه کشاورزي نوین یکی از مهمترین تهدیدهاي جهانی براي از بین رفتن تدریجی 
. نوین از بین رفتندهاي  رقمبا  اي محلیهبه دلیل جایگزینی وسیع گونه  1999تا  1900 سال هايتنوع ژنتیکی گیاهان کشاورزي در 

ها سبب جایگزینی  و این برنامه برتر براي گیاهان کشاورزي مشارکت دارند رقم هاي در برنامه هاي تولید بهنژادگران در سراسر جهان
بسیار یکنواخت از نظر ژنتیکی،  رقم هايبا ، شرایط محیطی ویژه می داراي تنوع ژنتیکی باال، با عملکرد پایین اما سازگار بهبو رقم هاي

 
1- Alimentarius Commission Codex                                                               2- Food and Agriculture Organization (FAO)                  
3 - World Health Organization                                                                          4- International Standard Organization (ISO)  
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که  شوند و از دست رفتن ژن هایی میاین برنامه ها سبب فرسایش ژنتیکی . با عملکرد باالتر اما حساس به شرایط محیطی شده اند
و توده هاي محلی همراه با از دست رفتن  م هابه فراموشی سپرده شدن گونه ها، رق ،ندآینده مورد نیاز براي برنامه هاي بهنژادي در

گونه  7300گفته شده که در ایران . بسیاري از ژن ها و ویژگی هاي مطلوب را می توان در گیاهان وحشی جستجو کرد. دانش بومی بود
 .زندگی گیاهان اطراف این زیست بوم ها را با خطر انقراض مواجه ساخته است دریاچه ها خشک شدن تاالب ها و. گیاهی وجود دارد

 نیست بسنده ،ژن صورت می گیرد و نگهداري بذرها و سایر اندام هاي گیاهی در بانک هاي راي جمع آوريبتالش هاي ارزشمندي که 
به مانعی ندارد هاي طبیعی و حیات وحش  عرصه شت ازبردااز نظر کشاورزي ارگانیک، . است دشواربسیار  نگهداري این ذخایر ژنتیکی و

  ).27، 10، 9(هاي گیاهی و حیات وحش حفاظت شوند  تهدید نکند و زیستگاه  هاي گیاهی، یا جانوري را که گونهشرطی 
  بهنژادي درکشاورزي ارگانیک

حال  در بیماري ها در سراسر کشورهايپرمحصول و مقاوم به آفت ها و  هاي قمر شد تا موجب ، 1950انقالب سبز در دهه  
ها  رقم ز نیمی از زمین هاي زیر کشت برنج توسط اینا نیمی از زمین هاي زیر کشت گندم و بیش  1990تا سال  .توسعه پراکنده شوند

 به سازگاري نسبتشد و این سبب شد تا قابلیت می  همانگونه که عملکرد افزایش می یافت، از تنوع رقم ها نیز کاسته .پوشیده شدند
و بیماري هاي  ها آفت بهیکی از پایه هاي مهم کشاورزي ارگانیک  استفاده از رقم هاي مقاوم . )20( شرایط در حال تغییر کاهش یابد

قاطع ترین و اقتصادي ترین روش کنترل در نظام کشاورزي متداول و  ،کاربرد رقم هاي مقاوم به بیماري هااز سوي دیگر، . استگیاهی 
به بیان دیگر، تمرکز . در برنامه هاي بهنژادي به طور معمول دامنه وسیعی از انواع مقاومت مورد توجه قرار می گیرد. رگانیک استا

در . اصلی بر مقاومت با طیف وسیع و استفاده از ویژگی هاي گیاه است که براي مثال، جذابیت گیاه در مقابل حشره ها را کاهش دهد
  .)10( نباید استفاده شود) تراریخت(شد که در کشاورزي ارگانیک، از جانوران، بذر و گیاهان تغییر ژنتیکی یافته  این جا باید یاد آور

 زراعت درکشاورزي ارگانیک

 باید. )29( رعایت تناوب هاي بهینه زراعی و کشت هاي مخلوط از اهمیت و جایگاه ویژه اي برخوردار استدر زراعت ارگانیک  
از کاربرد کودها و سموم شیمیایی پرهیز  .بهره گیري شود سازي زمین آماده بدون شخم یا کم شخم برايهاي از روش  تا حد ممکن

و جانوران هم بخشی از این نظام به شمار آیند،  که مبتنی بر استفاده از تمام اجزاي محیط پیرامون باشد نظام مدیریت تلفیقی. شود
باال بودن قیمت کودهاي دامی و . توازنی مطلوب بین تولید محصول هاي زراعی و دامی ایجاد شود استاز این رو الزم  .باید برقرار شود

 پسماند شهري و لجن فاضالب )کمپوست(پوسان استفاده از  .زیاد دلخواه کشاورزان نیست ،سبز براي کودکمبود آب جهت کشت گیاه 
باالي عناصر سنگین است که  یکی از تنگناهاي استفاده از این منابع، مقدار ولی شمار آید،ه تواند به عنوان یک کود ارگانیک ب هم می

جهت کوددهی ارگانیک بهره گیري از  با توجه به محدودیت هاي یاد شده یکی از راهکارها .پرداخته خواهد شد در بخش خاك بدان
 یک کود سبز عمل کند به عنوانو بقایاي گیاهی به صورت چالکود یا کانال کود در طول فصل رشد می تواند ) هرز(هاي ناخواسته  علف

هاي همزیست  و سرانجام تقویت باکتري 1ریشه-قارچچه بیشتر  افزایش فعالیت باکتري هاي تقویت کننده رشد گیاهان استقرار هر. )4(
به هاي هرز باید  در صورت نیاز،  مبارزه با علف .می باشد به عنوان تقویت کننده زیستی خاك،  اكتثبیت کننده نیتروژن در خ

تخریب محیط زیست، تولید با پیشگیري از . از سوزاندن پوشش گیاهی پرهیز شود .هاي مکانیکی و غیر شیمیایی صورت گیرد روش
 ).12( انجام شودنظام ها   به هم خوردن تعادل بومو  تهدید منابع طبیعی

  در کشاورزي ارگانیگآب 
سالم به ویژه آب کمبود آب در کشاورزي ارگانیک است،  که ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته با توجه به این 

ها و سالمت  سبزيهمچنین کشت براي آبزیان و و غیرآلوده آشکارا، استفاده از آب سالم . )13( باید مورد توجه قرارگیردبراي کشاورزي 
، انسان، هاي شیمیایی زیانبار براي محیط زیست از آلودگی  دور نگهداشتن تاسیسات آبرسانی .از اهمیت برخوردار است نیز  مواد غذایی

 
1- Mycorrhiza 
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تجمع عناصر غذایی در فرآورده هاي تولید شده، آب هاي سطحی و زیرزمینی باید مورد جلوگیري از  .مد نظر باشددام و پرندگان باید 
هاي غیرمتعارف مانند پساب فاضالب ها بدون تصفیه الزم و آب هاي آلوده رودخانه ها براي آبیاري  نباید از آب. توجه قرار گیرد

هاي آلوده به نیترات زیاد و  ه ها در قسمت هاي پایین دست و آباز آب بیشتر رودخان. ها و به ویژه سبزیکاري ها استفاده شود کشتزار
روش آبیاري نیز به ویژه از نظر مدیریت بیماري ها  .که سالمت محصول را به خطر می اندازد باید پرهیز شود ترکیب هاي شیمیایی

در صورت استفاده از انواع . آبیاري دور از طوقه گیاهان باشد. از این نظر، الزم است از آبیاري غرقابی استفاده نشود. بسیار مهم می باشد
استفاده از آبیاري بارانی در مورد بیماریزاها که توسط . ي در تمام محصول ها قابل استفاده استآبیاري زیرفشار، آبیاري قطره ا

بیماري هاي قارچی و بیشتر جهت کاهش اشاعه  .هاي آب انتشار می یابند مانند بیشتر بیماري هاي باکتریایی قابل توصیه نیست قطره
توجه شود باید . زیان می باشد ستن ازهواي گلخانه روش بسیار موثري در کای، کنترل رطوبت خاك و یباکتریا بیماري هايي از شمار

که هر روش آبیاري که مورد استفاده قرار گیرد به علت محیط بسته گلخانه میزان رطوبت محیط به سرعت افزایش یافته و محیط 
آن جا که در کشاورزي ارگانیک استفاده از آفت کش ها از . نماید میمثل و آلودگی انواع بیماریزا ها فراهم  بهینه اي براي رشد، تولید

  .ممنوع می باشد کاهش رطوبت گلخانه با هوادهی و عدم کشت متراکم گیاهان از فعالیت بیماریزا ها می کاهد
 در کشاورزي ارگانیگ خاك

هاي  همانند کشت گیاهان در کشت ارگانیک نیز. در کشاورزي ارگانیک خاك به عنوان یک موجود زنده شناخته می شود 
شیمیایی از منابع غیرساختگی و غیرغذایی در کشت ارگانیک منبع تأمین عناصر  .گانه نیازمند هستند 17معمول، به عناصر غذایی 

به همین دلیل تامین نهاده هاي کودي قابل استفاده در کشت  .بوده و به کلی از منابع طبیعی، معدنی و زیستی استفاده می شود
 سازد می بستر الزم را براي تولید اقتصادي و علمی محصول هاي ارگانیک مهیا تولید این نهاده ها وارگانیک یک دغدغه مهم است 

زي رکشاو کارهايی نهاده ها در تعادل فیزیکی، شیمیایی و زیست .سالمتی خاك یکی از اجزاي اصلی سالمتی بوم نظام کشاورزي است
در  قارچی -نتیجه برهمکنش گیاهی ریشه-قارچ. خاك و حاصلخیزي آن بهینه شود زنده هاي باید رعایت شود تا کمیت و تنوع موجود

 در اثر ارتباط میان ریشه یک گیاه و یک قارچ حاصل شده و عمدة گیاهانریشه -قارچ. شناختی زیادي دارد خاك است و اهمیت بوم
در بسیاري از موارد، عامل قارچی موجب افزایش جذب عناصرغذایی از خاك توسط گیاه، افزایش . آوندي داراي این برهمکنش هستند

هاي  در خاك .شود و نیز جذب و انتقال آب به گیاه میزبان می یزاچه، حفاظت از ریشه در برابر عوامل بیمار اندازه و طول عمر ریشه
کودهاي دامی با . آهن مهمترین مشکل می باشد باالیی هستند، کمبود روي و  pHکه داراي کلسیم و مناطق خشک مدیترانه اي

 ).30، 26 ،3(می سازند زمینه جذب این مواد را فراهم   pHپایین آوردن

  و بیماري ها در کشاورزي ارگانیگ ها آفت
استفاده از . می آید به شماریافتن روش هاي جایگزین مبارزه شیمیایی همواره یکی از مهمترین دغدغه هاي کشاورزي ارگانیک  

به بیان دیگر باید با استفاده . روش هاي تلفیقی ارگانیک در مبارزه با عوامل تخریبی یکی از کلیدهاي اصلی مشکل تولید ارگانیک است
اي مختلف و تناوب تولید و روش هاي شخم به موقع، استفاده از گیاهان پوششی و کودهاي سبز مناسب و از تنوع محصول در سال ه

و غیره از طغیان آفت ها، بیماري ها و همچنین علف ها جلوگیري کرد تا نیاز ) هرز(روش هاي مکانیکی مبارزه با علف هاي ناخواسته 
هاي ارگانیک بهره گیري از بذر ها  در کشت اي پیشگیرانه در مدیریت تلفیقی آفت هایکی از مهمترین اقدام ه .به استفاده از سم نباشد

و نهال هاي سالم، پرهیز از وارد آوردن تنش هاي محیطی مانند تنش خشکی، شوري و یا جلوگیري از ایجاد زخم روي ریشه یا 
ت ها کنترل زیستی پیچیده ترین روش است که به معنی از میان تمام روش هاي مورد استفاده در مدیریت آف. هاي گیاه می باشد اندام

پیچیدگی این روش به دلیل کاربرد موجودهاي زنده است که  .ها استدشمنان طبیعی در مدیریت جمعیت آفت ها و بیماري از استفاده
سی و نحوه فعالیت و حرکت داشتن اطالعات کافی در مورد بوم شنا. از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت است

در مورد قارچ ها سموم گوگردي و مسی  ،کش هاي مجازآفت از . جمعیت آفت ها و شکارچیان آن ها، پایه موفقیت این روش است
مجاز شناخته شده و در مورد باکتري ها نیز از سموم بر پایه ترکیب هاي مسی و همچنین پادزیست هاي طبیعی نه ساختنی می توان 
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آفت کش هاي مجاز در کشاورزي . ها سودمند بوده است مبارزه با ویروسبهره گیري از گرمادرمانی نیز در مواردي مانند . نمود استفاده
 : ارگانیک عبارتند از

تواند  آید و می دست میه ب thuringiensis  Bacillusکش میکروبی از باکتري ترین آفت شناخته شده :کش هاي میکروبی آفت
  .را کنترل کند ه هااز حشرانواع خاصی 

به عنوان مثال، . کنند ها اضافه شده است تولید می کشی هستند که گیاهان از مواد ژنتیکی که به آن مواد آفت :کش هاي گیاهی آفت
 در نتیجه، گیاه. کنند به گیاه منتقل می  Bacillus thuringiensisکشی را از هاي پروتئینی داراي خاصیت آفت پژوهشگران ژن

  .کند کند که آفت را کنترل می خودش مواد را تولید می

هاي رشد یا موادي  کننده کنند مانند تنظیم شامل مواد طبیعی هستند که با رشد گیاه تداخل ایجاد می :کش هاي بیوشیمیایی آفت
   .ها دهند مانند فرومون ها را مورد حمله قرار می که آفت

این مواد از گیاهان استخراج شده و روي گیاهان مبتال . مواد سمی براي حشره ها می باشندبرخی از گیاهان داراي  :سم هاي گیاهی
استفاده از این مواد به دلیل تجزیه سریع و کارآیی باال در . وند، مهمترین آن ها پیرترین، روتنون و نیکوتین هستندشمی  برده به کار

کش هاي گیاهی ناپایدارند و پس از چند ساعت یا چند روز تجزیه شده و این حشره . بسیار مورد توجه است ،مهار جمعیت حشره ها
  .غیرفعال می شوند

گاهی براي . د واقع شودسودمنعصاره فلفل تند یکی از مواد گیاهی است که در کنترل آفت ها می تواند  ،از عصاره هاي گیاهی 
گیاهان علفی تند مانند نعناع فلفلی یا اسطوخودوس نیز استفاده افزایش کارایی محلول افزون بر فلفل تند از سیر، پیاز تند و یا 

استفاده از عصاره هاي طبیعی گیاهی نیز در کاهش آسیب و زیان به  فرآورده هاي گیاهی گزارش هاي متعددي در باره . شود می
اند که بیشتر گیاهان باغبانی  اغلب روغن هاي سبک جدیدي نیز تولید شده .موجود است ولی هنوز به مرحله کاربردي نرسیده است

در گیاهان  ی کههنگام و دنباغی کاربرد دار يدر کنترل آفت هابیشتر ستفاده از روغن ها ا .بینند ها را داشته و آسیب نمی تحمل آن
و حشره ها جلوگیري  اهایی مانند کنه ه آفتاین روغن ها به طور معمول از تنفس . شوداستفاده  ها از آن هستند، خفتگیحالت 

کاري طارم در استان زنجان، استفاده از روغن ولک توانسته است به طور مطلوبی آفت مهم پسیل زیتون را  در مناطق زیتون. کنند می
 و از پودر کائولن، محلول کف صابون ،افزون بر سم هاي گیاهـی. کنترل نموده و جایگزین سم هاي فسفره در مبارزه با این آفت شود

باقال و (رد و یا بافت نرم و تُ) آفتابگردان(با ویژگی هاي خاص مانند گل هاي بزرگ و رنگی  ،گیاهان تله .وگرد نیز بهره گیري می شودگ
 بارهنکته مهمی که در . بهره گیري کرددر پیرامون کشتزار ها آفت ها را به سمت خود جلب می کنند و می توان از آن ها ) لوبیا

این مسئله به . نبود جایگزین هاي طبیعی براي برخی مواد شیمیایی است شود،ها درکشت ارگانیک باید به آن اشاره  آفتمدیریت 
 ).40، 32، 7 ،5( .می باشدعنوان یکی از عوامل محدود کننده کشت هاي ارگانیک در جهان مطرح 

 در کشاورزي ارگانیگدامپروري و شیالت 

که در هنگام پرورش ست باال هایی با سالمتی محصول هاي دامی دوستدار محیط زیست، دامهدف از دامپروري ارگانیک تولید    
دامپروري ارگانیک نیازمند زراعت  .داراي استانداردهاي باالي آسایش هستند و همچنین تولید محصول هایی با کیفیت طبیعی است

ارگانیک باشد، البته اضافه کردن ویتامین ها و مواد معدنی براي % 100خوراك مورد استفاده براي تغذیه این دام ها باید  .ارگانیک است
ارگانیک استفاده کنند ولی بعد از آن باید % 80ماه از خوراك  9در مورد گاوهاي شیري مجازند  .متعادل کردن جیره آن ها مجاز است

هورمون  دام، هاي ارگانیک مجاز نیستند به خوراك دامپرورش دهندگان  .داده شوندها  به آنارگانیک % 100ماه از خوراك  3به مدت 
روش هاي مدیریتی پیشگیري کننده از بیماري ها مانند استفاده از  .یا هر نوع تقویت کننده رشد دیگر و یا پادزیست ها را اضافه کنند

جاز نیستند از روش هاي درمانی در تولید کنندگان م .مایه کوبی براي جلوگیري از بیمار شدن دام می تواند مورد استفاده قرار گیرد
. نبایستی تولیدهاي دام بیمار زیر درمان، به عنوان ارگانیک به بازار عرضه شود و هنگامی که دام بیمار یا زخمی است جلوگیري کنند
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ست، دسترسی یابند، باید به محیط باز که شامل چراگاه براي نشخوارکنندگان ا تمام حیوان هایی که به صورت ارگانیک پرورش می
البته دسترسی به محیط آزاد را می توان به دالیل حفظ سالمتی دام، حفظ امنیت دام، شرایط تولیدي دام یا براي حفظ . داشته باشند

 .داشته باشند طبیعی ت هايحرک پرندگان نیز باید در قفس نبوده و در هواي آزاد. کیفیت آب یا خاك به صورت موقتی محدود کرد
پرهیز ناپذیر  ،پرتولید یل ضرورت گسترش ژنتیکی و مسائل بهداشتی و استفاده از قابلیت دام هايدله لقیح مصنوعی باستفاده از ت

دامپروري ارگانیک در ابتدا یک . دامپروري ارگانیک یک راه حل براي تمام تنگناهاي صنعت دامپروري و تولیدهاي دامی نیست .است
دهند  اه هاي خاص و خریداران ویژه است که به کیفیت و سالمت تولیدها اهمیت زیادي میروش تولید محصول هاي دامی براي فروشگ

. اي برخوردار است پرورش آبزیان در آب هاي داخلی و آب هاي دریایی از اهمیت ویژه. و حاضرند براي آن هزینه بیشتري پرداخت کنند
، 1( ماهیان استفاده شود و یا آب آلوده به کار رود شدن جلوگیري از تلفاز ترکیب هاي شیمیایی سرطانزا براي در تولید ارگانیک نباید 

21.( 

  مواد غذایی در کشاورزي ارگانیگ

مقادیر زیاد نمک و قند در مواد غذایی، مقادیر  ،قرار می دهد عوامل عمده اي که کیفیت مواد غذایـی را در جهـان زیر تأثیر   
به حجم کل غذاي روزانه، عدم تامین بیش از یک  تناسب در میزان میوه هاي مصرفی روزانهدر جیره غذایی، عدم  يناکافی مواد فیبر

و نیترات در مواد غذایی گزارش شده  در اغلب جیره هاي غذایی و سرانجام وجود باقیمانده سموم اکسیدان مورد نیاز بدن سوم از آنتی
هاي گلخانه اي بدون زار ها و باغ ها و به ویژه تولیدم آفت کش، قارچکش و علفکش در کشتاستفاده از سمو ،گازهاي زیان آور. است

استفاده از داروها، پادزیست ها و  .رعایت ضوابط علمی و فرستادن محصول هاي تولیدي داراي باقیمانده سموم به بازار مصرف
ها با علوفه و دانه هاي آلوده  تغذیه دام، دم رعایت اصول علمیشدن دام و رشد سریع آن ها و گاهی ع ها براي جلوگیري از تلف هورمون

 همچنین از .همگی باید رعایت شوند نامطلوب و آلوده کردن محصول هاي دامی به بقایاي این سم ها به زهرابه ها در اثر نگهداري
هاي یونیزه کننده مانند  پرتواستفاده از  ،اهسبزي  زراعی و از جمله استفاده از کودهاي حیوانی فرآوري نشده براي تولید محصول هاي

سازي و فراوري محصول هاي غذایی با روش هاي غیرارگانیک و از جمله  نگهداري، آماده. گاما براي فرآوري و نگهداري مواد غذایی
 نیترات و غیره در مواد غذاییبنزوات سدیم و پتاسیم،   استفاده از گازهایی مانند متیل برومید، ترکیب هاي شیمیایی مانند پادزیست ها،

عدم نگهداري بهینه محصول هاي کشاورزي براي استفاده دام ها و انسان در نتیجه تولید زهرابه ها در آن ها مانند . باید پرهیز شود
هاي  یی به ترکیبآلوده کردن مواد غذا بسته بندي طبیعی و در نتیجه، عدم استفاده از مواد  ،آفالتوکسین که بیماریزا و سرطانزا هستند

هاي غیرطبیعی به  افزودن ترکیب .بندي فرآورده ها پذیر زیستی براي بسته گیري از مواد تجزیه شیمیایی و از جمله پلیمرها و عدم بهره
ب مواد غذایی براي رنگ ظاهري بهتر مانند نیترات در فرآورده هاي گوشتی، باقیمانده دود گوگرد در خشکبار و بی سولفیت سدیم در آ

مانند نگهدارندها، . استفاده از افزودنی هایی که مواد غذایی را از حالت طبیعی خود خارج می کنند .نیز همگی مشکلزا هستند میوه ها
مواد عمده ممنوعه در  غیره شیرین کننده ها، رنگ دهنده هاي شیمیایی، طعم دهنده ها، رنگ هاي مصنوعی، اسانس هاي مصنوعی و

، 14( هاي نفتی می باشند ارگانیک دربرگیرنده مواد ساختنی مانند ایزوپروپیل الکل و مواد طبیعی مانند حاللفرآوري محصول هاي 
15(.  

  باغبانی ارگانیک
هاي باغبانی بیشتر فسادپذیر و تازه  فرآورده ،از سوي دیگر .بیشتر تولیدهاي باغبانی سرمایه گذاري بلند مدتی را نیاز دارند 

با توجه به این که امروزه رویکرد جهانی به سوي کشاورزي . رو تولید ارگانیک آن ها بیشتر مورد توجه استمصرف هستند از این 
پیش بینی می شود که در آینده حضور در  ،ارگانیک است و هر ساله مقداري به سطح زیر کشت محصول هاي ارگانیک افزوده می شود

در باغبانی  هاي ارگانیک و بدون مواد شیمیایی باشد مستلزم عرضه فرآورده ،بازارهاي جهانی به ویژه در مورد فرآورده هاي باغبانی
و همچنین  تانبین ردیف درخ )هرز( نا خواسته علف هايدست آمده از ه ارگانیک استفاده از کانال کود، کود دامی و کمپوست ب

در باغبانی بر  و ورمی کمپوست مصرف کود دامی. جهت تامین نیاز کودي درختان اقتصادي و عملی باشد دتوان میکمپوست  ورمی
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 و یکیمی آید  هاي ارگانیک به شمار کود دامی یکی از منابع ارزشمند در کشتزارها و باغ. عکس زراعت بسیار مقرون به صرفه می باشد
پژوهش هاي بسیاري در مورد باغبانی فراورده هاي  .است در خاك بهبود قابلیت دسترسی عناصر کمیابمهم آن، هاي  از اثرگذاري

و  سطح زیرکشت میوه هادهند که  آمارهاي جهانی نشان می ).39، 38، 36، 35، 34، 31، 22 ،18 ،8 ،4(ارگانیک منتشر شده است 
  .)24( ) 1 جدول(ی چشمگیر داشته است افزایش 2012تا  2004ارگانیک در سال هاي سبزي هاي 

  

  .)24( میالدي 2012تا  2004از سال  )هکتار(مهم ح زیرکشت میوه ها و سبزي هاي ارگانیک سط - 1جدول 
  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  محصول

  156768  148300  118707  92875  101228  101467  124136  53018  56373  میوه هاي معتدله
میوه هاي گرمسیري و 

  نیمه گرمسیري
37982  55363  62690  91484  132145  161228  165477  191254  209969  

  284265  264601  206446  190404  150723  122213  113855  101159  87577  انگور
  576041  538592  495480  491400  432116  401524  380575  345658  314809  زیتون

  244856  231184  240643  223180  211901  208201  181374  152175  105735  سبزي ها
  

، غنا 299، فرانسه 250، جمهوري دومینیکن 398، کوبا 480مهمترین کشورهاي تولید کننده مرکبات ارگانیک، استرالیا  
 7528و آمریکا  693ترکیه ، 6275، اسپانیا 2035،آفریقاي جنوبی 12245، مکزیک 201، لبنان 25340، ایتالیا 1521یونان  ،6783

در سطح جهانی، پرتقال  ،ارگانیک از میان انواع مرکبات . هکتار مرکبات ارگانیک داشته است 1ایران  و در همین سال هکتار بوده اند
   .)24( می باشد% 32و بقیه محصول هاي مرکبات % 1، گریپ فروت %12، انواع لیمو 55%

، هلو و شلیل 7، گالبی 7، گیالس 7، زردآلو 7، آلو 51سیب ، 2012ر سطح جهان، در سال ارگانیک د معتدله مصرف میوه هاي 
، انبه 21، آواکادو 38موز  2012درصد توزیع محصول هاي گرمسیري و نیمه گرمسیري در سال  .بوده است% 19و سایر محصول ها  5

  .)24( بوده است% 17و سایر میوه هاي این گروه  2، اناناس 2، کیوي 2، خرما 8، انجیر 10
ورده هاي حاصل آمورد فر 7دهد که در  محصول باغبانی انجام شده نشان می 11پژوهش هایی که در کشورهاي مختلف روي  

  ).2جدول (از کشت ارگانیک سودآور تر از کشت هاي معمولی بوده اند 
  

 بحث ها و چالش هاي کشاورزي ارگانیگ

وده و نیاز به آگاهی و دانش کافی از فرایندهاي طبیعی ب کشاورزي زیستی، بسیار حساسمرحله انتقال از کشاورزي رایج به  
در رابطه  .همه محصول هاي کشاورزي در یک دوران کوتاه شود و تبدیل آن به زمان نیاز دارد دربرگیرندهتردید نمی تواند  دارد و بدون

صادر میوه هاي تازه و سبزي ها و گیاهان دارویی  از و برخی ا هخشکبارمانند  یمحصول های قابل توجهی از با ایران، چون بخش
هاي  سم کاربردجهانی عرضه کرد و همزمان با کاهش  به بازارهاي ارگانیک هايها را می توان در قالب تولید محصول گونه این شوند، می

جایگزینی آن با کودهاي بیولوژیکی، زیان هاي شیمیایی و  جایگزینی آن با سموم زیستی و همچنین کاهش کاربرد کودهاي شیمیایی و
بدین ترتیب، چون . بسیاري از محصول هایی که مصرف داخلی دارند را نیز کاهش داد هاي شیمیایی در ناشی از مصرف بی رویه نهاده

اماندهی آن از وجود دارد، ضرورت س احتمال گسترش این نوع کشاورزي به صورت بی رویه و بدون رعایت جنبه هاي علمی در کشور
  .، احساس می شودگذراند میهم اکنون که مراحل اولیه را 

گذاري نظام کشاورزي ارگانیک در کشور باید همگام با تالش براي تولید این محصول ها برنامه ریزي براي ایجاد  براي پایه 
در کشورهایی مانند آمریکا، کشورهاي اروپایی افزون بر این، همان گونه که . هاي عرضه مطمئن در شبکه توزیع نیز صورت گیرد زمینه
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بلندمدت، تشویق و تامین اعتبارهاي  دولت مانند پرداخت یارانه و تخصیص وام هاي سیاست هاي حمایتی و ژاپن اعمال می شود
 اندازه گیري  ياایجاد آزمایشگاه ه ،نظارت بر استانداردها. ضروري است ،کشاورزي ارگانیک به تحقیقاتی هايپژوهشی و اختصاص مرکز

  
  ).33(مقایسه سودآوري نسبی باغبانی ارگانیک و باغبانی معمولی   - 2جدول 

  منبع  نسبت به کشت معمولی سودآوري باغبانی ارگانیک  فرآورده
  Groot (2000)  کمتر  سیب

  Reganold et al. (2001)  بیشتر  
  Canavari et al. (2004)  بیشتر  
  Mon and Holland (2005)  بیشتر  

  Olgun et al. (2006)  بیشتر  گیالس
  Lyngbaek et al. (2001)  برابر  قهوه

  van der Vossen (2005)  کمتر  
  Ogbuchiekwe et al. (2004)  برابر، بیشتر  کاهو

  Ogbuchiekwe et al. (2004)  برابر، بیشتر  خربزه
  Canavari et al. (2004)  بیشتر  هلو
  Brumfield (2000)  کمی کمتر  کدو

  Mazzoncini et al. (2000)  بیشتر  اسفناج
  Brumfield (2000)  کمی کمتر  ذرت بالل

  Brumfield (2000)  کمی کمتر  گوجه فرنگی
  Mazzoncini et al. (2000)  بیشتر  

  Colman (2000)  بیشتر  سبزي ها
  

همچنین براي . هاي کشاورزي و به طور کلی ایجاد نظام غذاي سالم نیز الزم است و آفت کش ها در محصول ها و فرآورده ها سطح سم
توسعه فرهنگ استفاده از فرآورده هاي ارگانیک و نقش مهم آن در سالمتی افراد جامعه نقش رسانه هاي جمعی زیاد است که همگی 

  . انیک استمستلزم یک مدیریت قوي در کشاورزي ارگ
ل و روغن هاي گیاهی وهایی مانند اتان مواد ساختنی و طبیعی مجاز در فرآوري محصول هاي ارگانیک در برگیرنده الکل  

از ماهی هاي تولیدي در حوضچه هاي مصنوعی که براي جلوگیري از تلف شدن ماهی ها به آب آن ها مواد شیمیایی افزوده  .باشند می
 بیماري هايتهیه میوه و سبزي سالم در سبد غذایی مردم نقش بسیار زیادي در سالمت جامعه و کاهش . شودمی شود، نباید  استفاده 

توانند  رایج امروزي می بیماري هايبسیاري از  .ناشی از کاربرد غیراصولی مواد شیمیایی در فرآیند تولید محصول هاي کشاورزي دارد
 اي در مورد  آمارهاي تکان دهنده. فرآیندهاي تولید باشند درمواد شیمیایی مورد استفاده ، کودها و ها منشاء گرفته از وجود بقایاي سم

با . و استفاده از محصول هاي ارگانیک را به یک ضرورت تبدیل می کندوجود دارد  ،سالمناتغذیه در اثر کشنده  بیماري هايوجود 
هاي ارگانیک یک حرکت تفنّنی نیست بلکه الزمه سالمتی و بقاي توجه به شرایط موجود در زمینه سالمتی، امروزه مصرف محصول 

 .عمر انسان در حد عمر طبیعی است

با وجود تدوین و تصویب استانداردهاي ملی و بین المللی براي تولید محصول هاي سالم در کشاورزي صنعتی، کنترل کافی  
ن توافق هاي عمومی در کشاورزي ارگانیک، داشتن گواهی در یکی از مهمتری. براي تولید طبیعی این گونه محصول ها وجود ندارد
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بدون داشتن گواهی رسمی، قابل  این محصول ها،. خصوص طبیعی بودن محصول هایی است که به عنوان ارگانیک روانه بازار می شوند
هاي  ول است که تاکنون زمینهعرضه محص فرآیند بازرسی شامل کلیه مراحل از شروع تولید تا. تجارت با برچسب ارگانیک نمی باشند

مدیریت و زمان بیشتر الزم براي تولید محصول هاي ارگانیک موجب افزایش قیمت  از سوي دیگر، .آن در ایران فراهم نشده است
  . شودمصرف کنندگان می گردد که ممکن است موجب کاهش توان خرید  ي ارگانیکفرآورده ها

زیرا در دامپروري ارگانیک  ،تر از فرآورده هاي ارگانیک گیاهی است پیچیده د محصول هاي دامی ارگانیکچالش هاي تولی 
افزون بر نیاز به خوراك دام حاصل از کشاورزي ارگانیک، باید شرایطی مانند تامین فضاي آزاد براي تحرکات طبیعی دام، عدم استفاده 

ولید از انگل کش هاي شیمیایی، پادزیست ها و هورمون ها و خودداري از درمان با داروهاي شیمیایی فراهم شود و این موضوع، ت
   .ارگانیک محصول هاي دامی را مشکل تر و پر هزینه تر می کند

به صورت ارگانیک تولید شوند تا قابل در آینده  ضروري است  فرآورده هاي باغبانی ایران اعم از خشکبار، میوه و سبزي درمورد 
تخاب رقم هاي مناسب منطقه و ایجاد باغ بر مهمترین پیش شرط براي تولید میوه ارگانیک، ان .المللی باشند عرضه در بازارهاي بین

کشد  ده نشده اند و زمان زیادي طول میاساس شرایط ارگانیک می باشد، در صورتی که خیلی از باغ هاي فعلی کشور بر این اساس، آما
ارویی و معطر به دالیلی در شرایط کنونی، تولید و برداشت گیاهان د در همین راستا .تا بتوان تمام باغ هاي یک منطقه را اصالح کرد

برداري ناپایدار و عدم آگاهی کافی نسبت به تولید محصول هاي ارگانیک در این  متاسفانه بهره. هاي طبیعی انجام می شود تنها از عرصه
  .ها شده است ها، و نابودي این گونه عرصه ها، موجب تخریب زیستگاه

همجوار نیز  محصول هاي ارگانیک تولید کنند و گرنه مبارزه با  هايکشتزارکشاورزي ارگانیک در مناطقی قابل اجراست که  
اجراي هماهنگ استفاده از این روش در هر منطقه نیاز به . آفت ها و بیماري ها بدون استفاده از سم هاي شیمیایی عملی نخواهد بود

می سازد  مطرح را فراگیرکشاورزي ارگانیک پرسش هایی شدن ییجراا .همکاري کشاورزان منطقه دارد که به راحتی تامین نخواهد شد
آیا از نظر اقتصادي حرکت به سوي کشاورزي ارگانیک ) 25( کافی می باشد؟  مانند این که آیا کشاورزي ارگانیک قادر به تامین غذاي

ي عملیاتی کردن کشاورزي در ایران منطقی است؟ آیا سیستم متعارف انتقال یافته هاي تحقیقاتی در کشور، کارایی مناسب برا
دارد؟ آیا امکان انتقال اطالعات الزم به کشاورزان در زمینه هاي فنی، مدیریتی، بازاررسانی و قوانین و مقررات مربوط به  را ارگانیک

و در کشت و فراوري محصول هاي ارگانیک وجود دارد؟ با توجه به این که در کشت ارگانیک از کودهاي شیمیایی استفاده نمی شود 
شرایطی که ماده آلی کم باشد، بهره وري آب آبیاري کاهش می یابد، آیا امکان تامین مواد غذایی الزم براي گیاهان از طریق کودهاي 

هاي دیگري نیز  چالشآلی و تولید محصول کافی در  زمین هاي قابل کشت فعلی وجود دارد و امنیت غذایی کشور به خطر نمی افتد؟ 
گذاران بخش کشاورزي، فراهم نبودن  هاي نه چندان موافق سیاست انیک وجود دارند که از مهمترین آن ها دیدگاهدر راه تولید ارگ

ساختار توسعه  .سازمانی الزم و عدم وجود انگیزه کافی در کشاورزان براي پذیرش تولید و فرآوري ارگانیک است -هاي علمی زیرساخت
مناسب را یافته است و شتاب در برقراري کشاورزي ارگانیک ملی در آن بدون ایجاد  کشاورزي ارگانیک در جهان، ساختارهاي رشد

تواند با سایر توسعه هاي تجربه شده در کشور بر پایه نظام  ساختار برنامه در این زمینه، نمیاز طرفی . ساختارهاي الزم، درست نیست
نوعی انعطاف اصولی و هوشمند توام با افزایش شناخت و حمایت از  ریزان در مرحله نخست باید از برنامه. کشاورزي رایج منطبق باشد

همچنان که در بخش آمار ها نشان داد شد، به طور کلی، بازار ارگانیک اروپا، ، عمل نمایندتمامی عناصر ملی درگیر در موضوع، 
هاي  بالقوه فراوانی براي محصول هاي هاي اخیر داشته است و ظرفیت سالآمریکاي شمالی و شرق آسیا گسترش به نسبت خوبی در 

توجه به عنوان محصولی راهبردي در صادرات محصول هاي   هاي قابل پسته یکی از مثال. ارگانیک ایران در این بازارها وجود دارد
انند ترکیه، تواند به میزان قابل توجهی پیشرو صادرات در مقایسه با سایر صادرکنندگان ممی رود، ایران  ارگانیک ایران به شمار می
به بازار  1987تنها وارد کننده پسته بود، نخستین محصول را در سال  1979ایاالت متحده آمریکا که تا . سوریه، یونان و ایتالیا باشد

ت کالیفرنیا با کیفیتی قابل رقابت و به کارگیري امکانات خود در لجهانی عرضه کرد از این سال به بعد با عرضه محصول پسته ایا
 .)18( بندي، تبلیغات بازار رسانی و نکات بهداشتی توانسته است رقیبی نیرومند در بازار بین المللی شود بسته
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پذیري کم هستند،  توقع، با نهاده که گیاهانی کم دلیل این  گیرند به  هاي دارویی که در حال حاضر مورد کشت و کار قرار می گونه 
ارگانیک این گیاهان، کیفیت مواد مؤثره را که هدف اصلی  کشت. روند شمار میهاي ارگانیک به  گزینه مناسبی براي کشت در نظام

تماعی تا حدودي به اج -هاي تولید زعفران که از لحاظ جنبه هاي فنی و فرهنگی در ایران، نظام. کند تولید آنهاست، تضمین می
همچنین در گلزارهاي تولید ارگانیک گل . باشند هاي ارگانیک نزدیک هستند، گزینه مناسبی براي سرمایه گذاري در این زمینه می نظام

زار استان کرمان، اسانس، غنچه و گل باز داراي گواهی ارگانیک تولید می شود که به بازارهاي خارجی صادر محمدي در منطقه الله
 صورتی که پایه هاي علمی تولید چنین نهاده هایی در کشور مهیا نباشد، در این صورت اغلب به جاي شکل گیري در. )6( شود یم

گیرد که حاصل آن کاهش کمی و  می کشاورزي ارگانیک، کشاورزي سنتی بر پایه مصرف تنها کمپوست از بقایاي گیاهی و دامی شکل
عملیاتی کردن کشاورزي ارگانیک، با آموزش براي  .محصول هاي تولیدي خواهد شد کیفی محصول و غیرقابل رقابتی شدن

در کشورهاي پیشرفته جهان هم پرداختن به  .توانمندسازي کشاورزان و یا ایجاد مزرعه هاي نمونه ارگانیک می تواند صورت پذیرد
 از کل %5در صد زمین هاي زیرکشت ارگانیک  ،اهم بودن شرایطفر درآلمان با وجودبراي مثال، . کشاورزي ارگانیک محدود است

  .)10( هاي آینده برنامه ریزي شده است در سال% 20هاست و براي میزان  زمین

  
 تنگناهاي کشاورزي ارگانیک

محدودیت هاي دیگر کم شدن  .نبود فرهنگ مصرف محصول هاي ارگانیک، بزرگترین محدودیت براي تولید ارگانیک است 
به خاطر تولید کمتر هم . به خطر افتادن امنیت غذایی کشور. عملکرد و عدم رغبت کشاورزان به تولید محصول هاي ارگانیک است

تنگناهایی مربوط به عملیات کاشت، داشت، برداشت مانند نبود شرایط خاکی مناسب و مواد آلی کم، .نباید از نظر دور نگهداشته شود
 به عنواننبود کودهاي دامی کافی و کمبود آب جهت کشت گیاه  .توزیع و بازاریابی ارگانیک هم از دشواري هاست مشکل. وجود دارد

هم  فاضالب  و لجن تنگاهاي استفاده از کمپوست پسماند شهري. کود سبز، استفاده از این دو را در ایران تا اندازه اي محدود می کند
نبودجایگزین هاي طبیعی براي برخی از مواد شیمیایی مانند سم ها و علفکش ها به عنوان یکی از عوامل محدود کننده . دارند وجود

شرایط متغیرجوي از سالی به سال دیگر و از منطقه اي به منطقه دیگر نیز گاهی براي . کشت هاي ارگانیک در دنیا مطرح می باشد
باورهایی نادرست براي کشاورزي ارگانیک مانند این که کشاورزي ارگانیک حرکت رو  جودو .تولید ارگانیک مشکلزا محسوب می شود

هاي مراحل چندگانه گواهی و اعتباردهی و  سازي استانداردها، هزینه اي، هماهنگ  محدودیت ها و مالحظات منطقه به عقب است
تولید با سایر  در مقایسههاي کشاورزي ارگانیک  یمت محصولقگرانتر بودن . دنوجود دارهم تنگناهاي ورود به بازار این فرآورده ها 

جذابیت و طعم همانند آنچه که  نداشتنگاهی و  مصرف محدودتر محصول هاي ارگانیکتر و زمان  طول عمر کوتاه ، همچنینروش ها
  .)23( هم از تنگناهاست دیده می شود نویندر مواد غذایی 

  
 راهکارها و پیشنهاد ها

ارتقاء سالمت جامعه، مشکالت آلودگی زیست محیطی،  پرداختن محدود به کشاورزي ارگانیک به خاطر کم کردندر ایران،  
نخست باید  .بیکاري و امکان افزایش صادرات غیر نفتی و پایداري محیط زیست، در دراز مدت ضروري استایجاد اشتغال و کاهش 

سپس باید مشخص شود که . بررسی شود راوري ارگانیک و پذیرش اجتماعی آنشناختی نظام تولید و ف هاي اجتماعی و بوم  اثرگذاري
در چه زمینه ها و در چه شرایطی تولید محصول هاي ارگانیک در کشور امکان پذیر است، به طوري که ضمن سودرسانی به کشاورزان، 

عایت همه جوانب نسبت به تهیه یک سیستم از اقدام به کشت ارگانیک، با ر پیشالزم است  .امنیت غذایی نیز مد نظر قرار گیرد
و نیز  اجرایی شدن کشاورزي ارگانیک نیاز به زمان و مدیریت قوي. مدیریت تلفیقی تولید محصول براي منطقه مورد نظر اقدام کرد

یت، نظارت و برنامه ریزان کشور باید با افزایش شناخت، هدا. توسعه ارگانیک دارد که خود نیازمند مطالعه و پژوهش بیشتر است
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حمایت از تمامی عناصر ملی درگیر در موضوع کشاورزي ارگانیک، عمل نمایند، تا نسخه غیر ملی توسعه کشاورزي ارگانیک با اخذ 
هاي بلند مدت، تشویق و تامین اعتبارهاي پژوهشی و  سیاست هاي حمایتی دولت مانند تخصیص وام .گواهی خارجی معمول نشود

تمام مراحل تولید نظارت دقیق بر فرآیند تولید، فراوري و بازاریابی  در .براي کشاورزي ارگانیک ضروري است کز تحقیقاتیامر اختصاص
استانداردها باید با همکاري و تبادل نظر با  .است تا اعتماد عمومی به این فرآورده ها جلب شود الزمتوسط سازمان هاي مربوط 

 ينظارت بر استانداردها، ایجاد آزمایشگاه ها .و سازمان هاي مردم نهاد وضع گردد متخصصین، صاحبنظران و تولید کنندگان خصوصی
کشاورزي و به طور کلی ایجاد یک نظام  هاي و آفت کش ها، پادزیست ها و داروهاي شیمیایی، در محصول ها مگیري باقیمانده س اندازه

در این . محصول هاي ارگانیک پرهیز شود  ر گواهی و برچسبباید از مقررات دست و پا گیر براي صدو. استغذاي سالم نیز ضروري 
راستا، براي توسعه فرهنگ استفاده از فرآورده هاي ارگانیک و نقش مهم آن در سالمتی افراد جامعه رسانه هاي جمعی باید بسیار 

اي خرید محصول ارگانیک باید مصرف کنندگان محصول هاي ارگانیک آگاه شوند که اضافه بهاي کمی که بر. فعاالنه عمل کنند
آموزش ارگانیک توسط موسسه هایی مانند  .پردازند در مقابل ارزش تغذیه سالم و در نتیجه حفظ سالمت انسان زیاد نیست می

ها و سازمان هایی مانند نظام مهندسی وافراد متخصص در تولید محصول هاي ارگانیک، داده شده و تغییر سیستم مدیریت  دانشگاه
دشواري نبود فرهنگ مصرف تولیدهاي ارگانیک را می توان در دراز مدت، از طریق تولید انبوه، . ه کشاورزان ارگانیک بیاموزندتولید را ب

از آنجا که تاکید بیشتر  .محدودیت به فرصت تبدیل کرد مدیریت بهتر و کاهش قیمت تمام شده و در نهایت افزایش سطح تقاضا  از
ساز کشاورزي ارگانیک است، هدف کشاورزي ارگانیک پایداري تولید در دراز مدت و نه به الزام به  زمینه به عنوانروي کشاورزي پایدار 

حداکثر رساندن آن در کوتاه مدت است، کاهش اندك عملکرد در کوتاه مدت عامل نگران کننده اي نیست و با مدیریت صحیح و درك 
با توجه به تامین نیاز روزافزون به پروتئین هاي حیوانی در کشور و  .ان می شودکامل از نیازهاي زیستی گیاهان، این کاهش موقتی جبر

اجبار به استفاده از روش صنعتی دامداري به صورت متراکم که الزمه آن استفاده از نهاده هاي غیر ارگانیک است، در حال حاضر تولید 
با توجه به این که دامداري سنتی و روستایی ایران به . کرده است روه ب رو با مشکالتی را محصول هاي دامی ارگانیک گواهی شده

دامپروري ارگانیک نزدیک است، در وضع موجود شایسته است که با سامان بخشی دامداري هاي روستایی و عشایري که تولید کننده 
لید محصول سالم ولی نه به الزام اصلی گوشت قرمز و شیر می باشند و همچنین مرغداري و گاوداري هاي صنعتی، آن ها را به تو

در ایران، بیشینه توان سوق دادن محصول هاي کشاورزي به سوي کشاورزي ارگانیک، فقط در . ارگانیک هدایت، حمایت و نظارت نمود
رویی ایران، است و با توجه به این که برخی از محصول ها مانند پسته، زعفران، گالب، زرشک، انجیر، انار و گیاهان دا% 10تا  5حدود 

شده اند، شاید تامین  هایی مشکل به دلیل رقابت هاي سیاسی و اقتصادي دستخوشکه جایگاه ویژه اي در بازارهاي جهانی دارند 
بنابراین با توجه به محدودیت هاي کشاورزي . باشد دشواريامکانات الزم براي ارگانیک شدن آن ها راهی براي برون رفت از این 

به نظر می رسد در شروع کار، فقط به تالش براي تولید ارگانیک  لکرد کمتر و قیمت بیشتر محصول تولیدي،ارگانیک مانند عم
افزایش  .، به تدریج به سایر محصول ها، گسترش یابدزمینه هاي الزمهاي یاد شده، بسنده شود و با انجام پژوهش ها و  محصول

جمعیت افزوده شده، توجه شود و  با توسعه تدریجی کشاورزي ارگانیک امکان  جمعیت کشور باید به گونه اي باشد که به نیاز غذایی
هاي مختلف، تنوع ذخایر ژنتیکی، منابع آب و خاك از به هر حال بابد توجه داشت که وجود اقلیم. تولید غذاي سالمتر را فراهم آورد

ر و امید به زندگی و بهبود سالمت فردي و اجتماعی از یک سو و رهایی از بهداشتی نبودن برخی از غذاها و میل به افزایش طول عم
از یک حرکت تفننی به یک هدف آرمانی  آن رافرصت هایی هستند که تولید محصول هاي ارگانیک را ضروري می سازند و  ،سوي دیگر

باشد باید همواره مورد  سالمت غذا و محصول هاي کشاورزي، صرف نظر از این که کشاورزي ارگانیک یا غیرارگانیک .تبدیل می کنند
          .تاکید قرار گیرد

   

  سپاسگزاري
از اعضاي محترم گروه علوم کشاورزي که از بیانیه هاي آن ها در مورد کشاورزي ارگانیک، سود برده ام و همچنین سخنرانان  

 .که از مقاله هایشان بهره گرفته ام، سپاس فراوان دارم فرهنگستان علوم همایش ارگانیک
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A General Review of Organic Agriculture  
 

M. Khosh-Khui1,2 

 

Organic agriculture is a form of agriculture that relies on special ecological regulations and 

management practices with the goal of sustainability of production and not necessarily maximizing 

it. In this kind of agriculture, the health of individuals, producers and consumers communities are 

considered as one and indivisible quality of life. Following principles of health (organic agriculture 

should sustain and enhance the health of soil, plant, animal, human and planet), ecology (organic 

agriculture should be based on living ecological systems and cycles, work with them, emulate them 

and help sustain them), fairness (organic agriculture should build on relationships that ensure 

fairness with regard to the common environment and life opportunities), care (organic agriculture 

should be managed in a precautionary and responsible manner to protect the health and well-being 

of current and future generations and the environment) should be considered. Protection of 

biodiversity is the basis of this form of agriculture and food chains from production to distribution, 

marketing, processing and consumption, all are controlled and more attention is paid to quality than 

quantity. Organic agriculture is based on conservation and maintenance of agricultural resources. In 

this review article, all aspects of organic agriculture in different branches of agricultural science 

particularly horticultural science and their limitations are discussed and suggestions are made for 

developing organic agriculture in Iran. 

Key  Words: Biodiversity, Ecological system, Human health, Organic farming, Safe food supply. 
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