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  چکیده

 ی، نظامکه تحت عناوین کشاورزي بیولوژیک، کشاورزي پایدار و کشاورزي زاینده نیز به کار رفته است کشاورزي ارگانیک    
با هدف کاهش مصرف  که بودهار کشاورزي در راستاي توسعه پایداین روش . باشد می یتمدیریت اکوسیستم زراع پایه بری تزراع

هاي تولید شده به روش مهندسی ژنتیک و  مصرف کود و سموم شیمیائی، ارگانیسم و در آن آید هاي غیرطبیعی به اجرا در می نهاده
 الم بهره بردتوان از مواهب غذاي س محصوالت ارگانیک می با به کارگیري کشاورزي ارگانیک و تولید .شود ها کنار گذاشته می پساب

از این رو پرداختن به کشاورزي ارگانیک روشی اصولی و  .هستندبرخوردار ارزش غذایی باالتري  ازاین محصوالت  عالوه بر اینکه
مناسب براي رسیدن به تولید محصوالت غذایی سالم و عاري از سم و کود است که در نهایت هدف آن تامین سالمت مصرف کننده 

بخشی از اثرات کشاورزي  به ارائه ي حاضر در مقاله. باشد طبیعت می ییط زیست و ارتباطات اکولوژیکبا نگرشی به حفظ مح
  .تغذیه سالم خواهیم پرداخت در و نقش آن ارگانیک

  
  پایدارکشاورزي منابع طبیعی، سالم،  تغذیه: کلید واژه

  
  مقدمه

غذا براي جمعیت رو به رشد کره زمین و فراهم کردن مواد بخش کشاورزي براي پاسخگویی به تامین نیازهاي روز افزون  امروزه     
کشاورزي ارگانیک سیستمی است که چرخه ). 4(باشد غذایی کافی و مطلوب، به مقدار وسیعی به مصرف مواد شیمیایی وابسته می

با هدف سالمت و کیفیت را  هاي شیمیاییبخشد و کمترین استفاده از نهادهاکولوژیکی و افزایش فعالیت خاك را بهبود و ارتقاء می
شود از می مطرحدر واقع در کشاورزي ارگانیک که به عنوان یک سیستم تولید ). 3(مدنظر دارد  ،محصوالت تولیدي درون مزرعه

حفظ  این روش خصوصیات تریناصلیاز . کنندهاي خوراکی دوري میو افزودنی ها و تنظیم کننده رشدکشکودهاي مصنوعی، آفت
هاي جامع مواد غذایی مورد نیاز زراعی، اعمال روش تامینکفا نمودن خاك از نظر ازت، مدت، خود طوالنیخاك در  حاصلخیزي
توان  را می به کارگیري دشمنان طبیعی و هاي مختلف از جمله تناوب زراعیهرز و حشرات با روشهاي  کنترل علف ،مدیریت دام

مدنظر قرار داده و  امکان داردموجود در مزرعه را تا آنجا که  عواملتفاده کامل از سیستم کشاورزي ارگانیک اس). 7( در نظر گرفت
محیط  ،کشتباشد که سالمت مدیریتی تولید می در واقع کشاورزي ارگانیک یک روش. به دنبال کاهش مصرف مواد شیمیایی است

توان گفت دلیل اینکه کشاورزي جهان به ی میبه طور کل .است افزایش دادهخاك را  یزیست، تنوع زیستی و فعالیت بیولوژیک
در نظر گرفتن  را به جهت ي کشت ارگانیک سوق پیدا کرده این است که کشاورزي ارگانیک اثرات منفی اقتصادي انقالب سبزشیوه

و توجه به  رف کم سممص دلیلاثرات موثر بر محیط زیست به  ،به نیازهاي تولید کننده و مصرف کننده توجهکشاورزان خرده پا، 
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از طرف دیگر عوارض کشت سنتی نیز که شامل درآمد کم تولید کننده و غذاي کم بود . دانرس به حداقل میحاصلخیزي خاك، 
  .)6( یابدافزایش می

  جایگاه کشاورزي ارگانیک در ایران
قیاس گسترده شروع به ظهور کرد، تاریخچه کشاورزي ارگانیک به نیمه اول قرن بیستم، زمانی که کشاورزي پیشرفته و مدرن در م

باشد و در اکثر کشورها در حال حاضر کشاورزي ارگانیک سیستمی است که بسیار سریع در حال رشد و گسترش می. گرددمی بر
در کارهاي عملیاتی خود جاي را ) درصد محصوالت کشاورزي 20د وتا حد(به ویژه کشورهاي اروپایی، گسترش کشاورزي ارگانیک 

ترین ویژگی حضور در بازارهاي جهانی از جمله براي محصوالت باغی، توزیع ترین و مهماي نه چندان دور اساسید و در آیندهانداده
 محصوالت عاري 

در این مورد ایران از پتانسیل و توانایی باالیی در تولید محصوالت ارگانیک و سالم ). 5(از ترکیبات شیمیایی و ارگانیک خواهد بود 
در کشور ما نیز با توجه به . ر است و باید از این قابلیت به عنوان یک امتیاز در تولید محصوالت ارگانیک استفاده شودبرخوردا

اگرچه . رسدتر از مناطق جهان به نظر میتر و راحتشرایط خشک محیطی و فراوانی نیروي کار، تولید محصوالت ارگانیک اقتصادي
موانع و مشکالت هزار در هکتار رسیده است با اینحال  50 یر کشت این محصوالت در ایران بهسطح ز دهد مینتایج مطالعات نشان 

  ).1(بسیاري براي تولید این محصوالت مفید در کشورمان وجود دارد 
  اصول اولیه کشاورزي ارگانیک

  : را نام برد توان موارد زیرمی ن مواد اولیه و محور اساسی در این سیستم استمیاز اصول اولیه کشاورزي ارگانیک که منبع تا
  هاي خارجی تولیداستفاده حداقل از نهاده -
هاي خاك و تقویت جمعیت میکروارگانیسم(هاي بیولوژیکی مدت با استفاده از روش طوالنیخیزي خاك در حفظ و افزایش حاصل -

  )تناوب زراعی
  )کود و سم(هاي شیمیایی مصنوعی اجتناب از مصرف فرآورده -
  ).9(هاي بیولوژیکی طبیعی ویت تنوع ژنتیکی و چرخهتق -

  محصوالت ارگانیک هاي تولیدچالش
باشد ولی با این وجود میها در محصول موم، مواد دارویی و هورمونس ايیابقمیزان  کاهشاگرچه مزیت اصلی محصوالت ارگانیک، 

  :هایی وجود دارد که عبارتند ازدر تولید این محصوالت نیز چالش
  .تر استتولید محصوالت ارگانیک نسبت به محصوالت کشاورزي متعارف پرهزینه -
  .قیمت محصوالت ارگانیک از محصوالت عادي باالتر است -
  .تر استدسترسی به محصوالت ارگانیک در مقایسه با محصوالت عادي مشکل -
  .تولید و توزیع محصوالت ارگانیک بسیار محدود است -
  ).2(محصوالت ارگانیک اطمینان کافی ندارند مصرف کنندگان به  -

  کشاورزي ارگانیک و محیط زیست پایدار
همچون  به این دلیل کهدر کشاورزي ارگانیک . دهدبسیاري از تغییرات ایجاد شده در محیط زیست در طوالنی مدت رخ می

 توان گفت که در کشاورزي ارگانیک ازمیدر مورد خاك هم . باري براي محیط زیست نداردشود اثر زیاناکوسیستم رفتار می
مفید و  جانوران با افزایشهمچنین . شودگیاهان پوششی استفاده می و مناسب کشت، تناوب یشخم، کودهاي بیولوژیککمترین 

شود می افزودهیابد و مقدار مواد مغذي که به خاك باروري خاك افزایش می ،تخمیر مواد آلی در خاك، بافت خاك نیز بهبود یافته
قبل از  1330در دهه . شودبه همین دلیل فرسایش خاك کمتر شده و باعث افزایش تنوع زیستی خاك می. یابدمیافزایش  هم
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اما متاسفانه با ورود  اینکه تولید و مصرف کودهاي شیمیایی در کشور بیان شود، مصرف کودهاي آلی در سطح کشور متداول بود
که هر چه  نمودندبه سمت استفاده از کودهاي شیمیایی سوق پیدا کردند و از این مسئله تبعیت  کودهاي شیمیایی اکثر کشاورزان

باري زیانهاي بسیار مقوي و نمککودهاي شیمیایی،  کهغافل از اینتري به دست خواهد آمد عملکرد بیشباشد تر مصرف کود بیش
بنابراین هر ساله عالوه بر اینکه مصرف سموم . برندرا از بین می هاهستند که در طوالنی مدت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك

و فرآیند تولید را با مشکل رو به رو کرده  دادهکند بلکه سطح آلودگی را افزایش و مواد شیمیایی در کشاورزي خسارات را کمتر نمی
از ششصد گونه آفات، بیماري و علف هرز،  ظهور آفات و امراض جدید، مقاوم شدن بیش هایی مانندهمچنین مسائل و بحران. است

هاي طبیعی هاي طبیعی و برهم خوردن تعادلهاي پوستی، تخریب محیط زیست و کشت بومتهدید سالمتی انسان، بروز بیماري
  ).8(کمیت تولید را نیز با مشکل رو به رو کرده است 

 
  

  نتایج و بحث
 از کشاورزان نکردن ترش نیافتن محصوالت ارگانیک در کشورمان، حمایتیل گسدال تریناصلی دهد کهنتایج مطالعات نشان می

حل قدیمی افزایش تولید در حال حاضر تکنیک حفظ ایمنی غذایی کشور فقط با راه .باشدتولید محصوالت ارگانیک می براي
از دي با آن مواجه هستیم موانعی که در روند رشافزایش جمعیت از یک طرف و  .مصرف محصوالت کشاورزي ثبات چندانی ندارد

و همچنین تالش افراد براي تولید محصولی سالم و مفید و دست یافتن به توسعه پایدار، اهداف  از طرف دیگرآب  و زمین جمله
طرف  و از رودبه مواد غذایی باال می افراد با رشد جمعیت نیاز هبنابراین با توجه به اینک. را بیان کرده استتولید محصوالت ارگانیک 

تولید محصوالت ارگانیک،  لذاکند، قطعا در آینده، تولید مواد غذایی را با بحران و مشکل مواجه می افزایش فرسایش خاك دیگر
تولید غذا  ایمنی غذایی نسبت به سالمت بهدستیابی  هاي رایج کشاورزي به منظورجایگزین مناسب و مطلوبی در بین سیستم

  .خواهد بود
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