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  چکیده
هاي زیست آفات شیمیایی مهمترین علل آلودگیاستفاده نامعقول از کودهاي شیمیایی و همچنین استفاده بی رویه از سموم و 

هاي قب و اثرات جانبی برخی از فعالیتعواهاي جهانی در خصوص نگرانیسالیان اخیر، در طول . دهدمحیطی را تشکیل می
هاي کشاورزي واداشته بیشتر و نگاهی عمیق تر به فعالیتکشاورزي نوین بر محیط زندگی انسان افزایش یافته و محققان را به تفکر 

عنوان یکی از  ه بهباشد کنمایدکشاورزي ارگانیک میمیهاي ذکر شده جلوگیري ز روش هایی که از خطرات و الودگییکی ا .است
کشاورزي  ارگانیک، نوعی . ها می باشدهاي کشاورزي براي تولید مواد غذایی سالم و بدون هرگونه آالیندهمهمترین سیستم

هاي تولیدي کشاورزي یکپارچه، نظام یافته و سالم است که تضادي با منافع زیست اورزي است که هدف آن ایجاد سیستمکش
 مواد تولید به را کشاورزي سامانه، ارگانیک کشاورزي نظام مجموعه عملکرد به توجه با امر این. شده بامحیطی و اقتصادي نداشت

توان گفت که توسعه نظام کشاورزي ارگانیک و لذا می .نماید می منتهی پایدار غذایی امنیت یک ایجاد و کیفیت با و سالم غذایی
ها و در این مقاله ابتدا با بررسی کشاورزي ارگانیک به بیان ویژگی. باشدجهان داراي یک رابطه معنادار می امنیت غذایی در سطح

-زوم توجه به آن مورد بحث قرار مین با کشاورزي ارگانیک و لآاهمیت آن پرداخته می شود و سپس با بیان امنیت غذایی، پیوند 
  گیرد

  
  امنیت غذایی، ارگانیک، کشاورزي ارگانیک، سموم و آفات شیمیایی :کلمات کلیدي

  
 مقدمه

.  یمیایی در تولید محصوالتو علمی براي کاهش استفاده از سموم و مواد ش کشاورزي ارگانیک یعنی استفاده از اطالعات سنتی
در این نوع  .خارج از مزرعه وابسته نیست هاي کشاورزي ارگانیک بر پایه مدیریت اکوسیستم استوار است  و به نهاده هاي سیستم

ها ، داروهاي دامپزشکی، گیاهان اصالح شده ژنتیکی و نژادي  کشز شده مانند کودهاي شیمیایی، آفتهاي سنتاز کشاورزي از نهاده
  .شودها استفاده نمیده، مواد افزودنی و از تابش اشعهو مواد نگهدارن

هاي زیستی و هاي زیستی ، چرخهعث تقویت و توسعه سالمت اکوسیستمب است که باکشاورزي ارگانیک مدیریت تولید مناس
-هاي بیرونی استفادهل مزرعه استفاده گردد و از نهادهاین نظریه تاکید دارد که از نهاده هاي داخ. شودفعالیت بیولوژیکی خاك می
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این کار باعث استفاده از روشهاي کشاورزي . پذیري در هر منطقه داریم تطابقهاي این منظور احتیاج به سیستم و براي. اي نشود
  )2(گیرد هاي خارجی سنتز شده صورت میمکانیکی و بدون استفاده از نهادهزیستی و 

ز کشاورزي ارگانیک نوعی نظام تولید است که استفاده ا) 1980(بر اساس تعریف تیم مطالعاتی وزارت کشاورزي ایاالت متحده 
-و یا از استفاده از آن اجتناب میکند ایی دامی ترکیبی مصنوعی را رد میهاي رشد افزاینده غذکنندهکش ها، تنظیما، آفتکوده
هاي و یا  ها، افزودنی کشون استفاده از مواد شیمیایی، آفتبد "محصول ارگانیک محصولی است که) 2006(به اعتقاد استوبلر. ورزد

  ."د شده باشدسایر ترکیبات آروماتیک تولی
و در  آیدهدف کاهش مصرف نهاده هاي غیرطبیعی به اجرا در می گفته می شود که با به مجموعه اي از عملیات کشاورزي ارگانیک

شده به روش مهندسی  هاي تولیدرگانیسما داروهاي شیمیائی ، مواد نگهدارنده سنتز شده ، کود و سموم شیمیائی ، آن مصرف
   ).1( شودگذاشته می کنارژنتیک و پساب ها 

  
  هاي کشاورزي ارگانیک ویژگی

بیولوژیکی خاك و  حفظ حاصلخیزي خاك در دراز مدت از طریق نگهداري مقداري مواد آلی آن در حد مطلوب و بهبود فعالیت •
  هاي مکانیکی؛استفاده از روش

هاي دام از لحاظ نوع ها، نیازهاي رفتاري و تأمین نیازهاي تکاملی آنیت دام، با توجه کامل به سازگاريهاي جامع مدیراعمال روش •
  داشتی، زاد و ولد و پرورش نوزدانتغذیه، محل اسکان، وضعیت به

م هاي خاك تهیه مواد غذایی مورد نیاز گیاه زراعی از طریق استفاده از منابع غذایی غیر محلول که توسط فعالیت میکرو ارگانیس •
  .دگیردر دسترس گیاه قرار می

اي خودکفا نمودن خاك از نظر  ازت از طریق استفاده از بقوالت و تثبیت بیولوژیکی ازت و بازیافت مؤثر مواد آلی از جمله بقای •
  گیاهان زراعی و ضایعات دامی

نوع هایی چون تناوب زراعی، بکارگیري دشمنان طبیعی، تآفات با تاکید بر استفاده از روشها و هاي هرز، بیماريکنترل علف •
  )4(درس، مداخله بیولوژیکی و شیمیایی کودهاي آلی، ارقام مقاوم و زو

  
  

  اهداف کشاورزي ارگانیک
اهداف کلی در کشاورزي ارگانیک مشتمل بر تولید غذا با کیفیت باال و عالی، همسو و همگام با طبیعت و محیط زیست، تقویت 

به عبارتی . از تنوع ژنتیکی و ایجاد محیطی امن و سالم استچرخه هاي زیست محیطی، ارتقاي سطح حاصلخیزي خاك، صیانت 
  :اهداف اساسی کشاورزي ارگانیک به شرح زیر می باشد

 تولید مواد غذایی با کیفیت عالی و مطلوب در اندازه کافی؛  
 هاي زیستی طبیعی؛ش سطح زندگی با سامانه ها و چرخهکنش متقابل میان بهبود ساختار و افزای 

 ؛هاي آبزیانو ماندگاري زیست بوم توسعه سودآوري 
 3(خیزي خاك و توسعه بلند مدت حاصل نگهداري( 
 نگهداري و تنوع ژنتیکی در سامانه تولید و پیرامون آن؛ 

 توسعه و کاربرد صحیح و شایسته از منابع آب و همه موجودات زنده درون آن؛ 
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 آمیزش تعادل موزون میان دامپروري و کشاورزي؛ 
 هاي اساسی رفتار غریزي آنها؛ها با توجه به جنبهط مطلوب زیست مطلوب داممه شرایبرقراري ه 
 هاي با دوام و مرغوب؛تولید بافته 
 وي انسانی شاغل در بخش کشاورزياستفاده بهینه از نیر 
  5(امنیت غذایی متناسب با رشد جمعیت برقراري( 

 
  مزایاي کشاورزي ارگانیک

 . گرددمانند کودهاي مصنوعی، آلوده نمی شیمیایی آالیندهدر کشاورزي ارگانیک آب توسط مواد  -1
 . گردد و فرسایش خاك نیز کاهش می یابد در کشاورزي ارگانیک تعادل اکوسیستم و حاصلخیزي خاك حفظ می  -2
  
 

 ) .به علت عدم استفاده از سموم آفت کش و علف کش(درصد بیشتر است  57تنوع زیستی در زمینهاي زراعی ارگانیک  -3
  .گیرند رزان در معرض سموم و آالینده هاي کمتري قرار میکشاو  -4

یکی از دالیل بی توجهی نسبت به کشاورزي ارگانیک در ایران، همانند دیگر کشورهاي در حال توسعه، افزایش جمعیت و تصمیم 
در نگاه . کمیت است سیاستگذاران بر تولید  هر چه بیشتر براي دستیابی به امنیت غذایی و فدا کردن کیفیت براي رسیدن به

در واقع تالش براي تولید موادغذایی براي جمعیت رو به . سیاستگذاران، مهم ترین وظیفه ي کشاورزي، تامین امنیت غذایی است
رشد موجب غفلت از فشار سنگینی شده که به منابع طبیعی و محیط زیست وارد آمده است و تالش براي دستیابی به امنیت 

به نظر می رسد بقاي بخش کشاورزي در ایران به تغییر سامانه هاي رایج فعلی به سامانه . را قربانی کرده است غذایی، ایمنی غذایی
هاي پایدارتر وابسته باشد که ضمن تولید غذاي کافی براي جمعیت رو به رشد کشور، منابع طبیعی را نیز حفظ و از آلودگی و زوال 

  )6( یت غذایی را تضمین کندبیشتر محیط زیست، جلوگیري و سالمت و امن
 افزایش در تواند می صادرات براي هم و بازارهاي داخلی براي هم نوشیدنی، و ارگانیک غذاي تولید که دارد وجود فراوانی شواهد
 اصول جاهایی که در .شود می کشاورزان خانوارهاي غذایی امنیت بهبود و فقر کاهش مسأله باعث این .باشد مؤثر کشاورزان درآمد

 .یافت افزایش غذایی امنیت رسید، تصویب به هاي کشاورزي سیستم کل براي جامع رویکرد یک عنوان به ارگانیک کشاورزي
 اکوسیستم حفظ در ارگانیک کشاورزي نقش به توجه با .است مهم طبیعی منابع از پایدار کاربرد و براي حفاظت ارگانیک کشاورزي

 مجموعه یک شدید به همراهی نیاز لذا  شده تنظیم ها قانون وسیله به ارگانیک کشاورزي تنها اینکه به توجه و با غذا تولید و
  )7( دارد هنجارها از خاص

  
  مند کشاورزي ارگانیک و امنیت غذاییپیوند نظام

راستا عده اي حقیقت در این امر نهفته است که تحقق امنیت غذایی و نیازهاي کشاورزي ملزومات اکولوژیکی را می طلبد و در این 
بر این باورند که امنیت غذایی تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه نگاه جدي به کشاورزي ارگانیک، تولید مواد غذایی و تجارت مواد در 
بازارهاي جهانی داشته باشیم و هم چنین بایستی حفاظت محیطی و بهداشت محیط را در تهیه مواد غذایی براي همگان لحاظ 

ا جهت جلوگیري از بحران محیطی و تحقق توسعه پایدار، به کار گیریم و اولویت را در بین نظام متداول کرده و کشاورزي ر
گفتنی است . کشاورزي به کشاورزي ارگانیک جهت امنیت غذایی پایدار داده و آینده درخشانی را براي جمعیت جهانی ایجاد نماییم

تنوع زیستی ). 4(یت غذایی امري محتوم و حتمی است قه اي جهت امنکه گذر کشاورزي ارگانیک در سطوح متعدد محلی و منط
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پایه کشاورزي ارگانیک بوده ولی با استیالي کشت تک محصولی صدمات جبران ناپذیري برآن وارد شده و تخریب را گریبان گیر 
تقویت . ی و داخلی می باشددر کل، تنوع زیستی در کشاورزي ارگانیک عنصر کلیدي امنیت غذایی در سطوح محل. آن ساخته است

و تشدید کشاورزي پایدار براي تقویت و تشدید امنیت غذایی در سطوح محلی و ملی امري واجب می باشد و کشاورزي ارگانیک 
  )3(و فرهنگ هاي غذایی مختلف می باشدهمچنان مدافع و حفظ امرار معاش مردم، محیط 

  :ش موثري را دارا می باشد شامل موارد زیر می باشدویژگی هاي کشاورزي ارگانیک که در امنیت غذایی نق
  کشاورزي ارگانیک می تواند حاصل خیزي طبیعی و پتانسیل تولید خاك کشاورزي را مخصوصا در سرزمین هاي در معرض فقر

 .غذایی توسعه دهد
 ی کندکشاورزي ارگانیک می تواند با تولید مواد غذایی سالم و متنوع، تکامل رژیم غذایی را پشتیبان. 
  کشاورزي ارگانیک، تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصوالت را از جهات و جوانب مختلف نسبت به ضرورت تولید و مصرف

 )6(کند پایدار، اهمیت تولید و مصرف غذاي پاك و سالم و واقعیت نیاز به حفظ محیط زیست، هوشیار تر و آگاه تر می
 ینه هاي تولید را کم و از طرف دیگر، درآمد حاصل از تولید را افزایش دهدکشاورزي ارگانیک می تواند از یک طرف، هز. 
  ،کشاورزي ارگانیک، با مورد توجه قرار دادن دانسته هاي نیاکانی و عملکردهاي سنتی و بومی و تلفیق آنها در برنامه هاي تولید

 .از منابع در دسترس استفاده بهینه می کند

 یداري و بازدهی آن افزوده می ر در بلند مدت است و هرچه از عمر اجرایی آن بگذرد بر پاکشاورزي ارگانیک راهکاري پایدا
 ).7(شود

 
  

  نتیجه گیري
آنچه لزوم گسترش کشاورزي ارگانیک را در کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته الزامی می کند می تواند تخریب منابع طبیعی 

همچنین کشاورزي ارگانیک، واردات انرژي در این . سرعت در حال افزایش باشدو محیط زیست در کشورهاي در حال توسعه به 
کشورها را بسیار محدود می کند و فعالیت انسانی زیادي را طلب می کند که می تواند امکانات مناسبی را در جذب و اشتغال و 

منیت غذایی در جامعه را باید نهادینه و از بروز در نهایت با به کارگیري نظام کشاورزي ارگانیک ا.جلوگیري از مهاجرت فراهم آورد
  .مشکالت و معضالت اقتصادي و اجتماعی ممانعت به عمل آید
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