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 *نکات برجسته     
 

  رل شود که با هدف کنتای از عملیات گفته میارگانیک در راستای توسعه پایدار کشاورزی بوده و به مجموعهکشاورزی

آید و در آن مصرف کود و سموم شیمیائی، مواد نگهدارنده سنتز شده، های غیرطبیعی به اجرا در میمصرف نهاده

 شود.ها کنار گذاشته میو پساب های تولید شده به روش مهندسی ژنتیکداروهای شیمیائی، ارگانیسم

  ًترین نامیم وجود دارد. برخی از شناخته شدهنام متفاوت از آنچه که کشاورزی ارگانیک می 16در سراسر دنیا حدودا

 آنها، کشاورزی زیستی، کشاورزی بیولوژیک، کشاورزی تجدید شونده و کشاورزی پایدار است.

  هکتار سطوح  18871ح زیر کشت ارگانیک بوده است که از این میزان هکتار سط 49373ایران دارای  2016در سال

 اند. زیر کشت محصوالت زراعی بوده

  ،محصوالت تولید شده ارگانیک در ایران شامل زعفران، پسته، خرما، گردو، هلو، سیب، زیتون، انار، برنج، گوجه فرنگی

 باشند.سیب زمینی، هویج، گلرنگ، انجیر، گل رز و داروهای گیاهی می

  در کشور ما به دلیل عدم وجود نظام مشخصی در زنجیره تولید، گواهی و عرضه و نظارت، بازار مشخص و نظام معینی

 برای صادرات یا واردات محصوالت ارگانیک وجود ندارد.

  با هفت  رانیجهان، کشور ا یکشاورز دی( تولیمحصول باغ 21و  یمحصول زراع 41) کیمحصول ارگان 66از تعداد

 نخست تا دهم قرار گرفته است. هایدر رتبه کیارگان یو پانزده محصول باغ یمحصول زراع

  (، رشد ساالنه سطح 2016تا  2013 یهاسال یبرا کیکشت ارگان ری)آمار سطح ز 2018سال  ها گزارشبراساس

 کیاز کشت محصوالت ارگان رانیسهم ا نیاز چهار درصد بوده است. همچن شیب رانیدر کشور ا کیارگان رکشتیز

 درصد بوده است. 04/0حدود  2016جهان در سال 
 

 

 

 

 و طرح مسئله مقدمه *
 

کارگیری ت ارگانیک ماحصل بهالباشد. محصوسالم و ارگانیک می التامروزه رویکرد جهانی به سمت تولید محصو

 .های اکوسیستمی استپایداری خاک و ارزشکه مهمترین هدف آن حفظ و  محیطی هستند استانداردهای داوطلبانه زیست

ف شود که با هدف کنترل مصرای از عملیات گفته میکشاورزی ارگانیک در راستای توسعه پایدار کشاورزی بوده و به مجموعه

ی، ئآید و در آن مصرف کود و سموم شیمیائی، مواد نگهدارنده سنتز شده، داروهای شیمیاهای غیرطبیعی به اجرا در مینهاده

تقبال دهند که روند اسها نشان میشود. بررسیها کنار گذاشته میهای تولید شده به روش مهندسی ژنتیک و پسابارگانیسم

، ها در مورد آلودگی منابع پایهتوان به افزایش نگرانیباشد که از جمله دالیل آن میجهانی کشاورزی ارگانیک امید بخش می

 های طبیعت و مناظر طبیعی اشاره کرد.و نیز توجه بیشتر به ارزشسالمت غذا، انسان و حیوانات 
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ریزی درصد کمتر از مزارع غیر ارگانیک است اما در صورت برنامه 30تا  10گر چه در مزارع ارگانیک عملکرد محصول معموال 

ای باشد. عالوه بر این، در کشورهتواند بیشتر از مزارع غیرارگانیک اصولی، میزان عملکرد، تولید و درآمد مزارع ارگانیک می

توسعه یافته عواملی مانند آمادگی مصرف کنندگان این کشورها برای خرید به قیمت باالتر، پرداخت یارانه از سوی دولت 

 سازد.و گسترش اکوتوریسم موجبات افزایش درآمد کشاورزی ارگانیک را فراهم می

کشاورزی ارگانیک از لحاظ اجتماعی نیز منافع زیادی به همراه دارد و عالوه بر مزایای زیست محیطی و اقتصادی مذکور، 

ی را ها و غذاهای سنتدهد. همچنین کشاورزی ارگانیک شیوههای شغلی را افزایش میبا تکیه بیشتر به نیروی کار، فرصت

بز که با هدف تامین مواد کند و در تقویت انسجام اجتماعی نقش موثری دارد. در مقایسه با استراتژی انقالب ساحیا می

غذایی جمعیت رو به رشد جامعه جهانی )به علت باال رفتن امید به زندگی در اثر بهبود و پیشرفت ارائه خدمات بهداشتی 

و دسترسی به مواد غذایی با تنوع و کیفیت بهتر در کشورهای توسعه یافته و اکثر کشورهای در حال توسعه( بر اهداف 

وریه و نامتعادل از کودها و سموم که تخریب خاک و از بین رفتن عملکرد متکی بود با استفاده بیکوتاه مدت و حداکثر 

داشت، توان تولید و حاصلخیزی خاک در بلند مدت کاهش یافت و نتیجه این روش کشاورزی، موجودات خاکزی را در پی

 پایین آمدن کیفیت محصوالت بود.

ر الهام خانم دکتای با مصاحبهبیشتر وضعیت کشاورزی ارگانیک در ایران و جهان در همین راستا و برای تحلیل و بررسی 

ای هباریکانی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه پژوهشی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست موسسه پژوهش

 شود.می ارائه پژوهش این در آن هایبخش که مهمترین شده انجام 1و توسعه روستاییاقتصاد کشاورزی  ریزی،برنامه
 

 کشاورزی ارگانیک چیست؟ *

اورزی تعریف کش رشود. بنا بتعاریف متعدد و متنوعی از کشاورزی ارگانیک ارائه شده است که چند نمونه از آنها ارائه می  

ژیکی و های بیولواز نظام مدیریت تولید اکولوژیکی که به تقویت و گسترش تنوع زیستی و چرخه است ارگانیک عبارت

های خارج از مزرعه و نیز اقدامات برداری از نهادهپردازد. نظام مزبور بر پایه حداقل بهرههای بیولوژیکی خاک میفعالیت

 مدیریتی برای بازسازی نگهداری و تقویت توازن اکولوژیکی بنا شده است.

ای هنماید و بر پروسهحمایت میها ها و خاکها، اکوسیستمکشاورزی ارگانیک سیستم تولیدی است که از سالمت انسان

رزی دهد. کشاوهای با اثر رقابتی را ترجیح میهای طبیعی تکیه دارد و کاربرد نهادهاکولوژیکی، تنوع زیستی و سیکل

های مرتبط و کیفیت خوب زندگی اشخاص ارگانیک از تجارت، نوآوری، علوم سودمند برای محیط زیست، ترویج نمایشگاه

ب شده است. در ارائه تعریفی از کشاورزی ارگانیک مسائل چندی وجود دارد، از جمله آن که در این باره درگیر با آن ترکی

سازد. به عالوه این شیوه کشاورزی در برخی تصورات وجود دارد که گاه از روی تعصب، ذهن را از اصل واقعیت دور می

دیگر بنا به اعتقاد بسیاری از دست اندرکاران، کشاورزی  شود. از طرفهای مختلف جهان به اسامی گوناگون خوانده میبخش

 .استهای خاص ارگانیک موفق یک مفهوم ذهنی است که نیازمند به کارگیری شیوه

اشد. بیکی از تصورات اشتباه در مورد کشاورزی ارگانیک آن است که این شیوه کشاورزی بی نیاز از کاربرد مواد شیمیایی می

ختمان تمام موجودات زنده و غیر زنده، از ترکیبات شیمیایی تشکیل شده است. در حقیقت باید باید توجه داشت که سا

اند در کشاورزی ارگانیک و در حاصلخیز این طور گفت که آن دسته از مواد شیمیایی که به طور طبیعی به دست آمده

                                                           
 انجام شده است.  18/80/1399 خیتاراین مصاحبه در  -1
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ارگانیک، سیستمی است که با کاربرد  شوند. البته کشاورزینمودن خاک یا حفاظت گیاهان و پرورش دام، استفاده می

نه آیند همچنین کاربرد هر گومستقیم یا مصرف همیشگی آن دسته از مواد شیمیایی که به راحتی به فرم قابل حل در می

باید  ،استماده ضد حیات حتی اگر منشا طبیعی داشته باشد، مخالف است. در جایی که استفاده از این ترکیبات الزامی 

 سیستم به جای گذارند. ء را بره کار برده شوند که کمترین تاثیر سوب ترکیباتی

شود که در سراسر دنیا حدوداً اسامی و اصطالحات متعددی تحت عنوان کشاورزی ارگانیک وجود دارد. گفته می

کشاورزی ترین آنها، نامیم وجود دارد. برخی از شناخته شدهنام متفاوت از آنچه که کشاورزی ارگانیک می 16

ا اصطالح کشاورزی بیولوژیک در اروپ زیستی، کشاورزی بیولوژیک، کشاورزی تجدید شونده و کشاورزی پایدار است.

غم رشاورزی ارگانیک، کاربرد دارد. به هایی از انگلیس و در آمریکا اصطالح ککه در بخش طرفداران بیشتری دارد؛ در حالی

شابه است. این اصول به طور خالصه، توسط فدراسیون جهانی جنبش کشاورزی اختالفات ظاهری این اسامی، اصول همگی م

 ده است:به صورت زیر بیان ش1(IFOAM)ارگانیک 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1 .International Federation of Organic Agriculture Movement 

تولید غذا با کیفیت باال، در حد کافی

همگامی با طبیعت، به جای سلطه گری و چیرگی برآن

(  یاهیپوشش گ)و فلور ( پوشش جانوری)ها، فون های زراعی، شامل تقویت میکرو ارگانیسمهای زیستی در سیستمتقویت چرخه
خاک و افزایش تنوع گیاهی و جانوری 

خیزی خاکها در دراز مدت حفظ و افزایش حاصل

گیری از منابع تجدید شونده، تا حد امکانبهره

ها که امکان بروز کلیه رفتارهای غریزی را برای آنها فراهم سازدفراهم نمودن شرایطی از زندگی برای دام

جلوگیری از بروز کلیه اشکال آلودگی ناشی از عملیات مختلف کشاورزی

های طبیعیحفظ تنوع ژنتیکی سیستم کشاورزی و محیط اطراف، شامل حفاظت از گیاهان و زیستگاه

امکان کسب درآمد کافی برای زارعین و جلب رضایت آنها و نیز ایجاد محیط کار سالم

در نظر گرفتن اثرات گسترده اجتماعی و اکولوژیکی سیستم زراعی

ید ترکیبات های پیشرفته خود را از قهای علوم زیستی به صورت تکنیکگیری از یافتهدر حقیقت کشاورزی ارگانیک سعی دارد با بهره
. کمک کندآگروشیمیایی که کشاورزی صنعتی را به خود وابسته کرده است رها ساخته و به بهبود کیفیت خاک و محصوالت کشاورزی
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 های کشاورزی تجاریزیان* 

 ارائه شده است: زیرهای کشاورزی تجاری و متعارف به شرح برخی از زیان

ها، و کودهای کشها، علفکششیمیایی خطرناک و مصنوعی نظیر آفتترکیب  300در کشاورزی تجاری و متعارف از بیش از 

وانند تگردد که بقایای این مواد پس از ورود به بدن میشیمیایی به منظور کنترل آفات و حشرات و حاصلخیز سازی خاک استفاده می

اختالل در سیکل ماهانه زنان، سقط جنین،  های مادرزادی، تولد نوزاد با وزن کم،ای گردد از جمله بروز نقصموجب مشکالت عدیده

رس، کاهش تعداد اسپرم مردان، کاهش باروری و یا ناباروری، تغییر در سرعت متابولیسم، زودبلوغ زودرس و یا دیررس، یائسگی 

 و اختالل در سیستم غدد داخلی، ضعف عضالنی، کاهش حافظه، آسیب به سیستم عصبی و مغز، کاهش کارایی سیستم ایمنی بدن

 زایی.سرطان

 گردند.ها سبب آلودگی آب، خاک و هوا میکشاستفاده از کودهای شیمیایی و آفت

های جدیدی نیز ظاهر و آفت شدهها نسبت به سموم مقاوم شود تا آفتها موجب میکشرویه از کودهای شیمیایی و آفتاستفاده بی

 .شوند

های با خاصیت گردد. در این روش ژنها اطالق میجداسازی، دستکاری و انتقال ژنمهندسی ژنتیک و یا اصالح ژنتیک محصوالت به 

شود. بهبود کیفیت، افزایش تولید، ایجاد یک صفت مطلوب و مقاوم ساختن مطلوب از یک گونه جدا گردیده و به گونه هدف انتقال داده می

 باشد.ژنتیک میهای محیطی از کاربردهای مهندسی ها و تنشمحصوالت در برابر آفت

کاهد. بخشد. اما از ارزش غذایی آنها میها در دام و طیور رشد آنها را تسریع کرده و فربه شدن آنها را سرعت میاستفاده هورمون

تواند به دلیل مصرف طوالنی مدت و گردند میها هم که برای جلوگیری از بیمار شدن دام و طیور مورد استفاده قرار میآنتی بیوتیک

 ا شود.زها و عوامل بیماری مکرر آنتی بیوتیک باقیمانده در محصوالت دامی توسط انسان منجر به مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری
 

 مزایای کشاورزی ارگانیک* 

 :استمهمترین فوائد کشاورزی ارگانیک به طور خالصه شامل موارد زیر 

 

ک
ی ارگانی

ن فوائید کشاورز
مهمتری

.در کشاورزی ارگانیک، آب توسط مواد شیمیایی آالینده مانند کودهای مصنوعی، آلوده نمی شود

.یابددرصد کاهش می50فرسایش خاک نیز تا . گردددر کشاورزی ارگانیک تعادل اکوسیستم و حاصلخیزی خاک حفظ می

های شیمیاییقرار نگرفتن کشاورزان در معرض سموم و آالینده

، کلسیم منیزیم، Cمیزان ویتامین . همچنین فواید مصرف مواد غذایی ارگانیک به دلیل این است که ارزش غذایی باالتری دارند
.آهن و فسفر در مواد غذایی ارگانیک بیشتر است

.مواد غذایی ارگانیک حاوی آنتی اکسیدان بیشتری است

ذایی بوده های غهمچنین این محصوالت فاقد افزودنی. باشندها آلوده نمیتر بوده و به بقایای آفت کشمحصوالت ارگانیک سالم
. و طبعا سالم ترند

.تر هستندخوشمزه و خوش طعم

حتمال آلوده کنند که اای تبعیت میگیرانههای بسیار سختتولید کنندگان محصوالت ارگانیک از استانداردها و دستورالعمل
.رسدشدن این گونه محصوالت به مواد شیمیایی و سمی به حداقل ممکن می



 

6 

 

، کمپوسات، اصاالح 1ارگانیک خاک را با اساتفاده از گیاهان پوشاشایکشااورزان تولید کننده محصاوالت ارگانیک، مواد 

 د.برنها و عدم استفاده از سموم شیمیایی باال میهای بیولوژیکی خاک، تولید گیاهان مقاوم به آفات و بیماریکننده
 

 وضعیت کشاورزی ارگانیک در جهان* 

های گذشته در اکثر مناطق جهان از جمله در سالهای منتشر شده، کشاورزی ارگانیک در سطح جهان اساس گزارشبر 

های اجرایی تولید، نظارت و صدور گواهی بهبود یافته و کشورهای در حال توسعه به سرعت در حال گسترش بوده و روش

اند، هخوردار شدرمردم در بسیاری از جوامع به ویژه در کشورهای توسعه یافته از مزایای غذای سالم تر و با کیفیت باالتر ب

صادراتی این  سب و ارزش  سود منا سعه از  شورهای در حال تو ستایی به خصوص در ک شاورزان جوامع رو ست ک گفتنی ا

 اند.مند شدهمحصوالت بهره

های کشاااورزی ارگانیک و فدراساایون بین المللی جنبش( FIBL)هر ساااله موسااسااه تحقیقات کشاااورزی ارگانیک   

(IFOAM ) ارگانیک را در سااراساار جهان تحت عنوان جهان کشاااورزی ارگانیک منتشاار آخرین وضااعیت کشاااورزی

کنند. این گزارش شاااامل آخرین آمار و اطالعات ساااطح زیر کشااات محصاااوالت ارگانیک، فعاالن بخش ارگانیک، می

، ئیباو کارهای آفریقا، آسااایا، اروپا، کشاااورهای مدیترانه، آمریکای التین اساااتانداردها و قوانین تجارت ارگانیک در قاره

 آمریکای شمالی و اقیانوسیه است.

سازمان در فوریه  ست و داده 2018نوزدهمین گزارش توسط این دو  شده ا شر  کشور جهان  178های این گزارش از منت

کشور ارائه شده است. براساس  150های به روز شده سطح زیر کشت و تعداد تولید کنندگان برای جمع آوری شده و داده

میلیون هکتار کشاات ارگانیک در جهان وجود داشااته که مناطق با  8/57نزدیک به  2016رائه شااده در سااال آمارهای ا

درصد از اراضی قابل  50میلیون هکتار یعنی حدود  7/23بیشترین سطح زیر کشت شامل: اقیانوسیه با سطح زیر کشت 

 9میلیون هکتار معادل  9/4رصااد، آساایا د 23میلیون هکتار معادل  5/13کشاات این منطقه، اروپا با سااطح زیر کشاات 

درصااد بوده اساات.  3میلیون هکتار معادل  8/1درصااد آفریقا  6میلیون هکتار معادل  1/3درصااد، آمریکای شاامالی 

میلیون  3میلیون هکتار، آرژانتین با سطح  4/27کشورهایی با بیشترین سطح کشاورزی ارگانیک شامل استرالیا با سطح 

 اند.میلیون هکتار بوده 3/2هکتار و چین با سطح 
 

 وضعیت کشاورزی ارگانیک در ایران * 

برای کشاورزی ارگانیک ایران سال موفقیت آمیزی بوده است. در این سال وزارت جهاد کشاورزی کمیته  2017سال 

ده ایران ایجاد کرهای مرتبط برای توسعه کشاورزی ارگانیک در کشاورزی ارگانیک را برای ارائه برنامه اقدامات و سیاست

درصد از اراضی کشور به کشت ارگانیک پیش بینی شده بود. همچنین در بند و  25و در برنامه پنجم توسعه اختصاص 

 برنامه ششم توسعه حمایت از محصوالت ارگانیک در راستای ارتقای سالمت انسان و جامعه به عمل آمده است. 41ماده 

هکتار سطوح زیر  18871ار سطح زیر کشت ارگانیک بوده است که از این میزان هکت 49373ایران دارای  2016در سال 

اند. اولین محصول ارگانیک تولید شده در ایران گالب ارگانیک استخراج شده از نهال گل کشت محصوالت زراعی بوده

شرکت از استان فارس  دومین 2006مورد تایید قرار گرفت. در سال  1999محمدی بود که در کرمان تولید شد و در سال 

                                                           
شوند. این گیاه نسبت به مواد غذایی پر توقع نبوده و گیاه پوششی: گیاهانی کوتاه و سریع الرشد هستند و باعث بهبود باروری خاک می - 1

 شوند.های هرز میآب زیادی الزم ندارند و مانع رشد علف
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موفق به صدور انار، انجیر، خرما و گیاهان دارویی ارگانیک به اتحادیه اروپا شد. محصوالت تولید شده ارگانیک در ایران 

شامل زعفران، پسته، خرما، گردو، هلو، سیب، زیتون، انار، برنج، گوجه فرنگی، سیب زمینی، هویج، گلرنگ، انجیر، گل رز 

 می باشند.و داروهای گیاهی 

از نظر تجارت خارجی و بازار سه منطقه آمریکای شمالی، اروپا و آسیا به عنوان بازارهای مهم مصرف محصوالت ارگانیک 

شناخته شدند. در کشور ما به دلیل عدم وجود نظام مشخصی در زنجیره تولید، گواهی و عرضه و نظارت، بازار مشخص و 

محصول ارگانیک  66حصوالت ارگانیک وجود ندارد. این در حالی است که از تعداد نظام معینی برای صادرات یا واردات م

محصول باغی( تولید کشاورزی جهان، کشور ایران با هفت محصول زراعی و پانزده محصول  21محصول زراعی و  41)

 های نخست تا دهم قرار گرفته است.باغی ارگانیک در رتبه

به نظر مثبت است. نرخ رشد تولید محصوالت ارگانیک در چند سال گذشته نوید آینده کشاورزی ارگانیک در ایران 

)آمار سطح زیر  2018بخش گسترش سریع و قابل توجه این بخش است. براساس گزارش جهان کشاورزی ارگانیک سال 

چهار درصد  (، رشد ساالنه سطح زیرکشت ارگانیک در کشور ایران بیش از2016تا  2013های  کشت ارگانیک برای سال

 درصد بوده است. 04/0حدود  2016بوده است. همچنین سهم ایران از کشت محصوالت ارگانیک جهان در سال 
 

 استانداردها و قوانین کشاورزی ارگانیک * 

هایی هستند که باید در کلیه مراحل تولید و و ضرورتها استانداردها در کشاورزی ارگانیک شامل اصول، قواعد، پیشنهاد 

وسیله فدراسیون جهانی ه فرآوری تا مصرف رعایت شوند. نیاز به داشتن قواعد و استانداردهای روشن و هماهنگ نه تنها ب

بار ای بین المللی مانند سازمان خوارهوسیله سازمانه ای بلکه بهای منطقه( و سازمانIFOAMجنبش کشاورزی ارگانیک )

( مورد تاکید قرار گرفته و بر این WTO( سازمان بهداشت جهانی )WHO)(، سازمان تجارت جهانی FAOکشاورزی جهانی )

اند که قواعد بین المللی مربوط به تولیدات زیستی، هم برای امنیت و اطمینان مصرف کنندگان و هم برای رقابت عقیده

ایی همللی همچنین برای دولتباشند. وجود قواعد و استانداردهای بین العادالنه تولیدکنندگان و تسهیل در تجارت ضروری می

 که عالقمند به توسعه قوانین و استانداردهای کشاورزی زیستی در کشورهایشان هستند نیز اهمیت زیادی دارد. 
 

 شرکت های بازرسی و گواهی دهنده * 

گواهی  شرکتگواهی ارگانیک یک محصول یعنی اینکه این محصول، فرآیندهای ارگانیک را طی کرده باشند. این گواهی اسم 

نماید. چارچوب اصلی استانداردها در رابطه با تولید محصوالت ارگانیک توسط دهنده و نوع استاندارد آن را مشخص می

های شود و سپس این سازمان استانداردها را به تأیید سازمانتنظیم می( IFOAM)سازمان بین المللی کشاورزی ارگانیک 

 رساند تا بدین ترتیب؛ نسبت به تجارت بین المللی محصوالت ارگانیک اقدام شود.های اجرایی میملی، همچنین سازمان

سال  شاورزی ارگانیک در  صوالت ارگانیک  1979سازمان بین المللی ک سطح اروپا در رابطه با مح شد که در  سیس  تأ

اعالم شاااده ای یا اتحادیهفعالیت دارد، هدف این ساااازمان ایجاد یک عالمت ارگانیک جهانی به دور از هر گونه قید ملی 

شاورزی ارگانیک با برگزاری کنفرانس سازمان بین المللی ک ست. عالوه بر این  شار مجالت علمی به ا سمینارها و انت ها، 

 سازد.های مختلف، زمینه تبادل اطالعات و نظریات را فراهم میزبان
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 نشان استاندارد گروهی * 

های سهامی عام با حضور کشاورزان های کشاورزی و شرکتهای روستایی، اتحادیهالزم به ذکر است که روستاها، تعاونی  

توانند گواهی تولید محصااوالت ارگانیک در قالب گواهی گروهی را، دریافت کنند. این به عنوان سااهامدار و مانند آن، می

صورت چتری فعالیت نموده و هگونه مجموعه شاورزی، باید تحت مدیریت واحد و به  ستاندارد را های ک مه الزامات این ا

برآورد کنند. این نوع صاادور گواهی تنها برای کشاااورزان خرده پا و با سااطح زیرکشاات یا میزان تولید کم با محصااوالت 

 یکسان و مشترک، قابل صدور است. 

شرایط دریافت این نوع گواهی ن شاورزی و واحدهای فرآوری واجد  صوالت ک شاورزان عمده، خرید و فروش مح خواهند ک

بود. فرآورده تولیدی باید تحت نام یکسان و در قالب یک استراتژی هم نواخت و ثابت، تولید و به فروش برسد. کشاورزان 

 عضو گروه، حق عرضه و فروش محصوالت خود را به صورت انفرادی و مستقل ندارند. 

د باشد. این سیستم بایروهی الزامی میاستقرار سیستم کنترل داخلی جهت حصول اطمینان از هماهنگی فعالیت درون گ

صه صوالت زراعی و باغی و عر شود. گواهی گروهی برای تولید کنندگان مح سط یک فرد منتخب هدایت  های طبیعی، تو

 شود.در یک محدوده جغرافیایی مشخص کاربرد داشته و دوره گذر محصوالت مطابق الزامات این استاندارد، تعیین می
 

 در کشورسیاست های توسعه کشاورزی ارگانیک راهکارهای و * 

 راهکار کلی در جهت توسعه کشاورزی ارگانیک عبارتند از:

 ود در های موجهای ترویجی برای استفاده از ظرفیت رسانی و انجام فعالیتریزان بخش کشاورزی باید با اطالعبرنامه

ای و نگرشی توسعه این کشت را موانع انگیزه کشور، به برطرف نمودن ضعف اطالعات و دانش کشاورزان پرداخته و

 برطرف نمایند.

 های راهبردی و تحقیقات کشاورزی، ریزان بخش کشاورزی با توجه ویژه به کشاورزی ارگانیک در تدوین برنامهبرنامه

گذاری مناسب و مجزا برای محصوالت ضمن رفع موانع و مشکالت اقتصادی و مدیریتی، با تدوین نظام قیمت

انیک، در زمینه تسهیل امر صادرات محصوالت کشاورزی ارگانیک، زمینه حمایت از کشاورزان پیشرو در کشت ارگ

 ارگانیک را فراهم نمایند.

 ترویجی در زمینه کشاورزی ارگانیک برای کشاورزان و تشویق آنان به شرکت در  –های آموزشی ارائه دوره

اشاعه کشاورزی ارگانیک و نیز ترویج کشاورزی ارگانیک از  ها و همچنین، آموزش مروجین کشاورزی برایکالس

 سطح یهای جمعی مثل رادیو و تلویزیون و سایر کانالهای ارتباطی و منابع اطالعاتی جهت ارتقاطریق رسانه

 های عمومی مصرف کنندگان و تولید کنندگان محصوالت ارگانیک ضروری است.آگاهی

 از کشاورزان تولید کننده محصوالت ارگانیک، بیمه محصوالت آنان، ایجاد و های دولتی با حمایت دولت و سازمان

توسعه بازارهای محلی محصوالت ارگانیک و بررسی اقتصادی و شناسایی بازارهای جهانی برای صادرات محصوالت 

اری ه و نگهدهایی برای ذخیرارگانیک، تدارک وسایل حمل و نقل مناسب برای انتقال این نوع محصوالت و ایجاد محل

 .محصوالت ارگانیک، انگیزه و نگرش کشاورزان را نسبت به کشت محصوالت ارگانیک تقویت و بهبود بخشند
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 جمع بندی*

ستم در تحقق    سی ست. توانایی این  شده ا شناخته  سمیت  شاورزی به ر شاورزی ارگانیک به عنوان یک روش معتبر ک ک

سیاری از  سی کشاورزی مورد قبول ب سیا شت که کشاورزی ارگانیک یک روش کشورها میاهداف  شد. اما باید توجه دا با

شاورزی  سعه و ترویج ک ست. تو سعه و تکامل ا سرعت در حال تو ست پویا که به  ستمی ا سی ست بلکه  ثابت و پایدار نی

ست سیا ستلزم اجرای برخی  سمتارگانیک م ست. گرایش و  ستها و اقدامات ا سیا سمتگیری   های کشاورزی دولت به 

 اهداف زیست محیطی و اجتماعی فرصت بسیار خوبی برای گسترش کشاورزی ارگانیک فراهم خواهد آورد.

شیوه تولیدی رو به رو هستند.    سائل مهمی در خصوص این  سیاری از کشاورزان تولید کننده محصوالت ارگانیک با م ب

برداشاات محصااول نساابت به سااایر مزارع که از  میزان در آمد این کشاااورزان به ویژه در سااالهای اولیه تولید که میزان

ستفاده مینهاده شیمیایی ا سالهای  شاورزان و حفظ انگیزه تولید برای  ست. لذا حمایت از این ک نده های آیکنند، کمتر ا

گونه مواد نگهدارنده در این خصااوص بساایار اهمیت دارد. همچنین در هنگام عرضااه محصااوالت ارگانیک به بازار از هی 

برابر صاادمات ناشاای از شااود و تنها به ظاهر، رنگ، باالبردن ماندگاری، افزایش تولید و مقاوم کردن آنها در ده نمیاسااتفا

شود. بنابر این مسائل زیرساختی از جمله فرآیند انتقال این نوع محصوالت به بازار از مشکالت داری توجه میحمل و انبار

برخی از دیگر موانع و مشکالت توسعه کشت محصوالت ارگانیک از دیدگاه  باشد.عمده دیگر تولید محصوالت ارگانیک می

کشاورزان تولید کننده شامل ضعف دانش و آگاهی کشاورزان، مسائل فنی و مدیریتی زمین و مسائل حمایتی در خصوص 

 باشد.های تولید این محصوالت مینهاده

الزم است استانداردها و ضوابط صدور گواهی تدوین و به برای رفع مشکالت موجود در زمینه تجارت محصوالت ارگانیک 

شاورزی ارگانیک و نیز ارتقا شاعه ک شاورزی برای ا ضروری سطح آگاهی یاجرا در آید. آموزش مروجین ک های عمومی 

ست و مراکز تحقیقاتی می صادی و اجتماعی این راهکار نوین و اطمینان بخش، تالش ا سائل فنی، اقت ست برای حل م بای

   تری به عمل آورند. زوناف

 

  
 


