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  چکیده

ترین تولیدکنندگان مواد غذایی می باشند و با توجه به تاثیرات نامطلوب کشاورزي به اینکه جامعه روستایی از عمده امروزه با توجه
به طوري که در سرتاسر دنیا . متداول در سطح جهان، توسعه تکنیک هاي کشاورزي مورد توجه بسیاري از محققان قرار گرفته است

کشورهاي صنعتی به دنبال سیستم هاي جایگزین در کشاورزي براي تامین منابع غذایی بشر که از نظر اقتصادي و مخصوصا 
یکی از این سیستم ها، کشاورزي ارگانیک به عنوان یکی از مهمترین سیستم هاي . تجدیدپذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد

آالینده ها می باشد که در جهت توسعه پایدار در مناطق روستایی داراي کشاورزي براي تولید مواد غذایی سالم و بدون هرگونه 
کشاورزي  ارگانیک، نوعی کشاورزي است که هدف آن ایجاد سیستم هاي تولیدي کشاورزي یکپارچه، نظام یافته . اهمیت می باشد

یاي آن بیان ا کشاورزي ارگانیک و مزادر این مقاله ابتد. و سالم است که تضادي با منافع زیست محیطی و اقتصادي نداشته باشد
راهکارهایی براي توسعه کشاورزي ارگانیک در با جامعه روستایی و توسعه پایدار، ارتباط این نوع کشاورزي  می شود و سپس با

  .مناطق روستایی در جهت توسعه پایدار در این نواحی پرداخته خواهد شد
  

  ، توسعه پایدار روستایی، محصوالت ارگانیکتوسعه پایدار، کشاورزي ارگانیک :کلمات کلیدي
 

 مقدمه
 زیست محیط کیفیت بشر، غذایی نیازهاي تأمین براي منابع از استفاده و صحیح مدیریت ضمن  که است سیستمی  پایدار، توسعه 

  سوء رثا  آن، از حاصل غذایی مواد  و  بوده  پویا اقتصادي نظر از  سیستم این همچنین  .دهد می افزایش را طبیعی منابع ذخایر و
 کشاورزي هاي شاخه  از یکی  .است  شده کوشش نیز  آینده هاي نسل براي منابع از مراقبت و حفظ در  و  ندارد بشر زندگی بر

 نوعی  ارگانیک کشاورزي .می کند تأکید  پایدار کشاورزي اکولوژیکی  ابعاد  بر  بیشتر که باشد می  ارگانیک کشاورزي پایدار،
 فرایندهاي مطلوب توسعه و اکولوژیکی تعادل حفظ بر آن فعالیت و بوده متکی محلی تولید منابع بر اساسا که است کشاورزي نظام

 محسوب  ارگانیک هاي کشاورزي نظام کلیدي اجزاء  پایداري، و زیستی تنوع خاك و حاصلخیزي بنابراین  است، استوار بیولوژیک
  منشاء که نهادههایی  از  تا است  این بر سعی باشد سنتی کشاورزي از گرفته بر شاید که کشاورزي این سیستم در  .شوند می

 منابع  و زیست محیط  حفظ  زمینه در که  فراوانی  مزایاي به  توجه  با  ارگانیک  کشاورزي).2( نشود استفاده  دارند، شیمیایی
 را توسعه  پایداري ابعاد توان می  و  است  برخوردار  کشاورزي پایدار توسعه به  دستیابی مسیر در اي ویژه جایگاه از  دارد، طبیعی

  از  یکی عنوان  به  و  است ارگانیک کشاورزي سمت  به رویکرد جهانی  امروزه  که طوري به .کرد جستجو ارگانیک کشاورزي در 
  جهان  سطح در  سیاستگذاران  و دولتمردان  توجه مورد  رایج نظامهاي کشاورزي جایگزینی هاي تولیديم نظا  ترینمناسبت
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 مخرب  اثرات  از نیز ایران .است گسترش  به رو  اي طور فزاینده به آن، مختلف ابعاد زمینه در وسیعی  و تحقیقات قرارگرفته
 مواد شیمیایی سایر و ها کشآفت مصرف که است  آن از حاکی آمارها و نبوده مستثنی  رایج  کشاورزي از ناشی محیطی زیست

 به توجه با خصوص به پایدار، کشاورزي مفاهیم از یکی ارگانیک کشاورزي است، مسلم آنچه )4(. دارد کشور در چشمگیري  رشد
  است بیشتر محیطی تعادل ایجاد براي تالش یک عنوان به  و خارجی هاي نهاده کاهش

  
  هاي کشاورزي ارگانیک ویژگی

اما به طور حتم، . هاي بیوتکنولوژي، بالقوه و بالفعل با اصول و مبانی توسعه پایدار هماهنگی و سازش دارد خصوصیات و ویژگی
هاي بیوتکنولوژیک و هدایت صحیح منابع و  المللی به ابداعات و نوآوري هاي همه جانبه و گرایش بین تحقق آن تنها از طریق تالش

   پذیر است منافع آن، امکان
  : هاي کشاورزي ارگانیک عبارتند از برخی از ویژگی

  ).3(یق نگهداري مواد آلی در حد مطلوب حفظ حاصلخیزي خاك در دراز مدت از طر -
  .کفا نمودن خاك از نظر ازتخود -
دشمنان طبیعی، هایی چون تناوب زراعی، بکارگیري  ها و آفات با تاکید عمده بر استفاده از روش هاي هرز، بیماري کنترل علف -

  تنوع کوهاي آلی؛
هاي تکاملی آنها، تامین نیازهاي دام از لحاظ نوع تغذیه، محل  هاي جامع مدیریت دام، با توجه کامل به سازگاري اعمال روش -

  )5(بهداشتی  اسکان، وضعیت
ع در معرض فقر غذایی توسعه تواند حاصلخیزي طبیعی و پتانسیل تولید خاك کشاورزي را مخصوصاٌ در جوام کشاورزي ارگانیک می

  .دهد
هاي تولید، از  هاي نیاکانی و عملکردهاي سنتی و بومی و تلفیق آنها در برنامه کشاورزي ارگانیک با مورد توجه قرار دادن دانسته -

 )7(کند ع در دسترس استفاده بهینه میمناب
  

  ارگانیک کشاورزي اهداف
د غذا با کیفیت باال، همسو و همگام با طبیعت و محیط زیست، تقویت چرخه هاي اهداف کلی در کشاورزي ارگانیک مشتمل بر تولی

به عبارت دیگر اهداف اساسی کشاورزي ارگانیک . زیست محیطی، ارتقاي سطح حاصلخیزي خاك، صیانت از تنوع ژنتیکی می باشد
  :به شرح زیر است

 .باشد می شیمیایی مواد از  استفاده بر تکیه  کمترین با خاك  خیزي حاصل از حفاظت  شرط  با محصول  تولید راندمان  افزایش
 :کرد بیان  زیر  صورت توان به می را  ارگانیک  کشاورزي سیستم  اهداف  ترین مهم 
 .کافی کمیت و کیفیت با غذاي  تولید  • 

 )8(مدت دراز در خاك خیزي حاصل افزایش  و حفظ  •
 .دامی  و  کشاورزي محصوالت  تولید بین هماهنگ  توازن  ایجاد  •
 .ها آلودگی انواع کاهش  •
 ایجاد طریق از کشاورزي سالمتی حفظ منظور به زیستی محصوالت تولیدکنندگان تمام براي مناسب شرایط کلیه آوردن فراهم  •

 )10(سالم اکوسیستم
  

 

 



 

٣ 
 

  مزایاي کشاورزي ارگانیک
 براي را وري بهره ظرفیت تواند می   آن وري بهره افزایش  و خاك حفاظت: است ذیل شرح  به ارگانیک کشاورزي عمده مزایاي

). 9(کنند می ذکر مدیریت ارگانیک  پذیرش  براي خود اصلی دلیل  را خاك تخریب  غالبا کشاورزان . نماید تضمین آینده نسلهاي
  جدید مدیریتی  روشهاي طریق از  اند را پذیرفته ارگانیک  مدیریت عملیات که کشاورزانی کرد؛ فرض توان می  ترتیب بدین 

  و  محصوالت کال ارگانیک، کشاورزي در). 6( اند کرده  پیدا خاك  از تخریب  جلوگیري حداقل یا خاك  کیفیت بهبود  براي راهی
 تقاضاي . آید نمی بدست غذایی محصوالت خودکفایی طریق  از  لزوم غذایی امنیت.  شود می  داده  پرورش  متنوعی حیوانات
 براي جدید صادراتی هاي فرصت مؤثر  هاي بیمه اوقات گاهی و ارگانیک  شیوه به  تولید شده موادغذایی کننده براي مصرف

 اي گونهه ب ارگانیک کشاورزي ماهیت .یابد افزایش می خودکفایی این طریق از و کند می ایجاد سوم جهان رهاي کشو کشاروزان
 پیدا زیادي ارزش کشاورزي، سیستم این در  شوند می  گرفته نادیده غالبا که بومی  هاي گونه و  دانش  شود می  باعث که است
  محصوالت  انتخاب  و کشتی تک  سیستم پرنهاده، ترویج کشاورزي معرفی  دانش بواسطه این  مناطق بسیاري  در) 11( کند

 محلی از  شرایط  گوناگونی و تعامالت پیچیدگی ، بومی دانش بر متکی که ارگانیک  مدیریت .است رفته به زوال رو  شده  اصالح
 توزیع « زمین  » .نیازمند است ارگانیک کشاورزي بنابراین . نیست تولیدي بزرگ اراضی مطلوب  است، متفاوت  دیگر به محل
 فنون آزمایش معنی به ارگانیک کشت سیستم در فعالیت نام  به مهمی تولیدي منبع به تر عادالنه دسترسی حق و تر عادالنه
 حلهاي راه  اصالح و پذیرش فضاها، خاص مدیریت به مربوط اقدامات زمینه در گذاري کاري، سرمایه زمان خاص مدیریت  ، جدید

 کار این .می باشد  بهینه گزینه انتخاب  و هستند مشابهی شرایط داراي که کشاورزانی  با مختلف هاي گزینه تغییرات، مقایسه
 می  اي مزرعه درون تحقیقات اجراي . است حصول قابل  تحقیقات نتایج کاربرد و تحقیق در کشاورزان مشارکت از طریق  تنها
  )13( شوند  منتفع  آن از کشاورزان همه که  بوجود آورد  جدیدي دانش  و  کرده حمایت را جوامع روستایی تواند

  
  ارتباطات بین کشاورزي ارگانیک و توسعه روستایی

ارگانیک یک سیستم مدیریتی جامعی است که کمیت و کیفیت محصوالت از تولید تا فرآوري و انتقال به مصرف کننده، کشاورزي 
سالمت خاك، گیاه، حیوان، انسان، میکروارگانیسم ها و محیط سیاره زمین به عنوان یک موجود زنده واحد، اصول اکولوژیکی و 

کشاورزي ارگانیک یک محصول پایدار می باشد که ارتباط .ن مدنظر استمحیط زیست، اصول عدالت و روابط اجتماعی در آ
هماهنگ انسان ها و محیط زیست آنها را نشان می دهد و روش هاي کشاورزي توسعه یافته را با امکانات طبیعت هماهنگ می 

  )12(همچنین دانش عملی و کهن کشاورزي رایج را با نتایج علمی امروزي تلفیق می کند. سازد
ورزي ارگانیک نقش اقتصادي آن با گسترش طیف اشتغال، ایجاد مراکز کار جدید، اصالح و بهبود توانایی مردم جهت حفظ کشا

همچنین نقش اکولوژیکی آن به خوبی مرتبط با حفاظت از محیط زیست و چشم انداز می باشد و با این . منطقه نشان داده می شود
کارکردهاي اجتماعی و فرهنگی که در این مفهوم، به معناي تجدید حیات . می شود وجود با روش غیر مستقیم،تنوع زیستی حفظ

این کار . هدف توسعه روستایی، بهبود کیفیت زندگی جوامع روستایی می باشد. و توسعه روش هاي کشاورزي سنتی می باشد
و تقویت سازماندهی اجتماعی روستاییان ضمن حفاظت از منابع طبیعی، موجب تامین نیازهاي اقتصادي، اجتماعی و ابعاد فرهنگی 

  .می شود
  ).14(کشاورزي ارگانیک به دلیل رویکرد ارزشمند آن به طریق ذیل به توسعه روستایی کمک می کند 

کشاورزي ارگانیک، کشاورز را در مرکز استراتژي زراعت قرار می دهد که این باعث بازگرداندن : بهبود ارتقاي قدرت مدیریت .1
گیري به جوامع محلی شده و متضمن حق انها در کنترل منابع شان و مشارکت فعال آنها در زنجیره غذایی با نقش تصمیم 

 .ارزش افزوده می شود
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کاهش مکانیزاسیون و اجتناب از مصرف مواد شیمیایی کشاورزي، به ایجاد اشتغال و افزایش : ایجاد فضاي اقتصادي مطلوب .2
انواع محصوالت باعث کاهش تاثیرات خطرات تولید شده و فرصت هاي بازار را افزایش می تولید کیفی . درآمد کارگران می شود

 .)8(امنیت غذایی و مالی از تغییر ایجاد تنوع حاصل می شود . دهد
  

  نقش کشاورزي در توسعه روستایی
ی می باشد، چون مناطق در بین بخش هاي مختلف اقتصاد، بخش کشاورزي داراي بیشترین و قوي ترین ارتباط با مناطق روستای

اقتصاد کشاورزي نهایتا موقعیت درآمد جوامع و خانوارهاي روستایی را تعیین . روستایی عمدتا میدان کار و فعالیت کشاورزي است
می کند و یک عامل مهم در اسکان به شمار می رود و داراي ارتباط مستقیم و قوي با محیط زیست زنده و منابع طبیعی تجدید 

درصد محصوالت کشاورزي ایران در بیش از  80از آنجا که . مل آب و خاك و گونه هاي گیاهی و جانوري می باشدشونده شا
. میلیون کشاورز را شامل می شود 5/4هزار روستا صورت می گیرد و عمده ترین فعالیت در روستا، کشاورزي بوده و بالغ بر  80000

 ).5(در فرآیند توسعه پایدار مناطق روستایی خواهد داشت بنابراین توجه به کشاورزي ارگانیک نقش کلیدي
  

  نتیجه گیري 
حفظ تعادل . یک نظام کشاورزي پایدار، باید از نظر اقتصادي براي کشاورزان و جامعه به طور کلی پایدار و امکان پذیر باشد 

راستاي توسعه پایدار روستایی کشاورزي در ). 4(پایه و اساس کشاورزي پایدار استاکولوژیک در تولید محصوالت کشاورزي 
اصالح الگوي مصرف در مصرف کنندگان، وضع قوانین و صدور : ارگانیک برخی راهکارها را مدنظر دارد که این موارد عبارتند از

ایش ها و گواهی نامه هاي خاص در زمینه تولید و بسته بندي محصوالت ارگانیک، ایجاد بازار براي محصوالت ارگانیک، برگزاري هم
) 3(نظارت بر عرضه محصوالت ارگانیک خرید تضمینی و بیمه محصوالت ارگانیک، حمایت دولت از کشاورزان پیشرو، بازرسی و

کاهش یارانه هاي کود و سم، حمایت دولت از تحقیقات، ایجاد نظام خاص صنایع غذایی، تنظیم عرضه و تقاضاي محصوالت 
گوناگون کشاورزي از جمله مواردي می باشد که کشاورزي ارگانیک در راستاي توسعه ارگانیک، ایجاد هماهنگی در بخش هاي 

  )7(آن حرکت می نمایدپایدار روستایی بر عهده داشته و در راستاي 
  

  منابع و مآخذ
بررسی مولفه هاي پذیرش محصوالت کشاورزي ارگانیک از دیدگاه ). 1390(رجبی، آ، شعبانعلی فمی، ح و پورآتشی، م  .١

 33-43، صص10، دوره 38فصلنامه علوم و صنایع غذایی، شماره). مطالعه موردي شهر کرج( کنندگانمصرف 
، شماره 8الزامات و مبانی ترویج و توسعه کشاورزي ارگانیک، مجله دانش غذا و کشاورزیف سال). 1389(شریفی مقدم، م  .٢

 40-43، صص77
در جهت توسعه پایدار کشاورزي، ماهنامه تحلیل خبري و کشاورزي ارگانیک، ضرورتی ). 1390(لطیفی، س و فتحی، ه  .٣

 14-17، صص 29آموزشی مهندسی کشاورزي، شماره 
عوامل موثر بر دانش کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان ).1388( ، ح ، آجیلی، ع و رضایی مقدم، كملک سعیدي .۴

، صص 2، شماره 40-2شاورزي ایران، دوره خوزستان نسبت به کشاورزي ارگانیک، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه ک
91-81 
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