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:چکیده  
پایداري و توسعه بخش کشاورزي در گرو تولید محصول  , مروزه با افزایش جمعیت و افزایش تقاضا براي محصوالت کشاورزيا

 مساعد ارگانیک کشاورزي براي ما کشور خشک نیمه و خشک اقلیمی شرایط .با حذف سموم و مواد شیمیایی استارگانیک و سالم 
 همچنین و است کمتر اراضی این در )سم و کود ویژه به( مدرن کشاورزي در مصرف مورد هاي نهاده تاثیر اینکه دلیل به است

 .شود می آب به نسبت آن نفوذپذیري و خاك خیزيحاصل سریع افزایش باعث زمینها این در آلی کودهاي مصرف
که در هستند این زمین ها براي کشاورزي کم نهاده مناسب تر.انجام کشاورزي فشرده را در خود ندارند قابلیتاین زمین ها  

استفاده نادرست و بی رویه از مواد شیمیایی از قبیل مواد آفت کش و کودهاي شیمیایی  .می باشد راستاي استفاده از تنوع زیستی
در سامانه کشاورزي یکی از عوامل اصلی در آلودگی محیط زیست است، این مهم سالمتی و بهداشت مردم را به خطر می اندازد که 

.  می توان با تغییرات اساسی سامانه کشاورزي را اصالح کرد  
 

  کشاورزي پایدار ، مناطق خشک ، کشاورزي ارگانیک: لیديکلمات ک
 

 مقدمه
امروزه با افزایش جمعیت و افزایش تقاضا براي محصوالت کشاورزي پایداري و توسعه بخش کشاورزي در گرو تولید محصول 

استفاده نادرست و بی رویه از مواد شیمیایی از قبیل مواد آفت کش و  .ارگانیک و سالم با حذف سموم و مواد شیمیایی است 
کودهاي شیمیایی در سامانه کشاورزي یکی از عوامل اصلی در آلودگی محیط زیست است، این مهم سالمتی و بهداشت مردم را به 

 براي ما کشور خشک نیمه و خشک اقلیمی شرایط .خطر می اندازد که می توان با تغییرات اساسی سامانه کشاورزي را اصالح کرد
 اراضی این در )سم و کود ویژه به( مدرن کشاورزي در مصرف مورد هاي نهاده تاثیر اینکه دلیل به است مساعد ارگانیک کشاورزي

 می آب به نسبت آن نفوذپذیري و خاك حاصلخیزي سریع افزایش باعث زمینها این در آلی کودهاي مصرف همچنین و است کمتر
باشد درحالیکه  وري می حفظ محیط زیست و بهره  هاي با نهاده خارجی کم، نظام تولیدي ارگانیک ترکیبی از تکنولوژي )1(.شود

  )5(. اقتصادي دارد-مصرف منابع را کاهش داده و سهم اساسی  در توسعه پایدار اکولوژیکی و اجتماعی
 

 روش تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی می باشد از جنبه هدف کاربردي است. با توجه به موضوع و اهداف موردنظر در این تحقیق ترکیبی از 

براین مبنا با استفاده از روش اسنادي و مطالعه کتب و اسناد . اي استفاده شده است هاي تحقیق توصیفی، اسنادي و توسعه روش
.است مرتبط، به بررسی مبانی نظري مرتبط با موضوع پرداخته شده  
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 نتایج وبحث

طق خشک ایران باعث به وجود امدن وضعیت مناسبی براي انجام کشاورزي ارگانیک در این مناطق اشرایط اب و هوا و خاك در من
هستند  این زمین ها براي کشاورزي کم نهاده مناسب تر.انجام کشاورزي فشرده را در خود ندارند قابلیتاین زمین ها . شده است

  .تنوع زیستی استکه در راستاي استفاده از 
  در ادامه ابتدا به جزئیات روش هاي متعدد ارتباط مناطق خشک با کشاورزي ارگانیک پرداخته و سپس مراحلی که در ترویج و

  .توسعه این امر می تواند کمک کند بیان می شود
  :مزایاي ویژ ه کشاورزي ارگانیک در اراضی خشک ایران

در برخی از مناطق عمق . )8(ظرفیت کمی در نگه داري مواد الی و اب می باشد خاك خشک و نیمه خشک به طور معمول داراي
خود شیوه هاي کشاورزي ارگانیک نه تنها شرایط فیزیکی  اینعالوه بر. خاك نیز یکی از عوامل محدود کننده تولید ارگانیک است

مواد مغذي گیاهی به طور متعادل فراهم می  بلکه تا حد زیادي توانایی الزم براي تامیناك مناطقه خشک را بهبود می بخشد خ
  )2(.سازد

برخی . میزان ابهاي زیرزمینی به دلیل بمپاژ بی رویه به شدت کاهش یافته و به دنبال ان حاصل خیزي خاك ها نیز کم شده است
درست کشاورزي در این مناطق همه این عالیم نشانگر استفاده از شیوه هاي  نا. از افات نیز در مقابله سموم شیمیایی مقاوم شده اند

یکی دیگر از مشکالت جدي که در مناطق خشک وجود دارد فقدان امنیت غذایی و فرصت هاي اقتصادي براي بسیاري از ..می باشد
مردمی که در انجا زندگی می کنند می باشد از انجایی که کشاورزي ارگانیک متکی برنهاده هاي محلی است می تواند در بهبود 

با توجه به تنوع اب و هوایی سیستم  )4(.ایی و ایجاد فرصت شغلی و بهره برداري صحیح از این منابع انسانی موثر باشدامنیت غذ
این سیستم . می پردازند.. هاي کشاورزي در مناطق خشک به طور سنتی به ترکیب محصوالت درختان حیوانات گیاهان دارویی و

حاصل خیزي خاك و حداقل کردن صدمه افات که از اهداف اصلی کشاورزي ارگانیک  باعث کارامدي بازیافت مواد مغذي  و بهبود
. طق از لحاظ نهاده در منابع محلی بسیار غنی هستند که می تواند از کشاورزي ارگانیک حمایت کنداهمچنین این من )8.(می باشد

یعی در این منطق یافت می شود می تواند به طور مثال مواد معدنی مانند سنگ فسفات سنگ گج و اهک موجود که به طور طب
  .بهبود بخش شرایط خاك و مواد مغذي گیاهی باشد

 استراتژي هاي ترویج کشاورزي ارگانیک
  بازاریابی زنجیره و برنامه هاي صدور گواهینامه توسعه

توسعه صدور گواهینامه ارگانیکی می . با توجه به انکه پتانسیل بسیار خوبی براي بازاریابی محصوالت ارگانیک در منطقه وجود دارد
از لحاظ (در این راستا تنها با همکاري صادرکنندگان با کشاورزان ارگانیک در جهت اخذ گواهنامه . تواند تسهیلگر این راه باشد

  .می توان زنجیره مناسبی از فرایند بازاریابی و برند سازي محصوالت مناطق خشک را فراهم اورد) مالی
   و نهاده الییارانه تولید 

ممکن است بحث یارانه براي نهاده ها وتولید الی از قبل وجود داشته باشد ولی این تخصیص در مقابله سایر نهاده هاي غیر ارگانیک 
  .نه می تواند در بخش هاي زیر نیز در راستاي اهداف ارگانیک تخصیص داده شودااین یار.. بسیار اندك است

  ....نهاده اي الی براي کمپوست افت کش وراه اندازي واحد هاي تولیدي -
جبران خسارت کشاورزان عادي که خواستار انجام کشاورزي ارگانیک هستند و ممکن است در ابتدا با کاهش عملکرد روبه ور -

  .شوند
  طق خشکاایجاد کارگاه بسته بندي رایگان محصوالت تنها براي محصوالت ارگانیک در من-
  .یابی محلی و منطقه اي براي تولیدات ارگانیک در منطق خشکایجاد زیر ساخت هاي بازار-
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 عمومی کردن کشاورزي ارگانیک و بدون اجبار از صدور گواهینامه

  اکثر کشاورزان در منطق خشک بسیار فقیر و همچنین بی سواد هستند در نتیجه قادر به تهیه هزینه صدور گواهینامه نیستند
. رسمیت شناختن محصوالت ارگانیک مناطق تاثیر منفی در ترویج این سبک از کشاورزي داردوجود موانع اداري در راستاي به 

یکی از روش هاي مناسب در مناطق خشک حداقل در یک دوره ي اولیه تا زمانی که این روش ها ترویج کامل شود همین روش 
  ذایی می باشدکشاورزي ارگانیک غیر گواهی شده با هدف ایجاد اشتغال محلی و بهبود امنیت غ

  ایجاد ظرفیت آگاهی عمومی و افزایش
  همایش ها سمینار ها و نمایشگاه ها سازمان یافته به منظور افزایش اگاهی و تشویق استفاده از کشاورزي ارگانیک صورت گیرد

  حمایت از ارگانیک  سازمان هاي ادغام تالش هاي
این رویکرد فردي . به صورت جد ا گانه مشغول به ترویج کشاورزي ارگانیک هستند سازمان هاي دولتی و غیر دولتی متنوعی

در حالت کلی نیاز به تمامی سازمان هاي مربوط در قالب یک . میتواند نتیجه نبود بودجه کافی یا عدم دانش کشاورزي کافی باشد 
  . مري ضروري استبرنامه یکپارچه و در جهت ارتباط مراکز فناوري ارگانیک با موسسات مالی ا

  حمایت از عرضه نهاده به صورت غیر متمرکز
تولید غیر متمرکز محلی  تمامی نهاده ها براي کشاورزي ارگانیک باید طوري از منابع محلی استفاده شود که اشتغال در سطح در

هاي کم کیفیت و تقلبی در تولید در این صورت با به کارگیري افراد محلی امکان ورود نهاده . مناطق خشک روستایی ایجاد نماید
همچنین ممنوع کردن حمل ونقل تولیدات ارگانیکی  می تواند یکی دیگر از روش هاي موثر در جهت نگه . نیز کاهش می یابد

  .داري مراکز تولید ارگانیک باشد
  یکمپوست بهبود یافته  اتخاذ روش هاي

اکثریت انها از کود هاي حیوانی و  )3(خاك مناطق خشک اگاه هستند به طور کلی کشاورزان از اهمیت اضافه کردن مواد الی به 
تنها مواد مغذي در دسترس گیاهان را کاهش می دهد همچنین باعث تجمع ه گیاهی تجزیه نشده استفاده می کنند که این امر ن

  . پس بهتر است از این مواد پس از تجزیه انها مورد استفاده قرار گیرد. افات می شود
  بخش کشاورزي ارگانیک در روستا توسعه

اف مختلف فعالیت می کنند البته در این میان بخش هایی نیز ددر روستا ها معموال بخش هاي مختلفی وجود دارد که در مسیر اه
می حال . یعنی کشاورزان اعتماد الزم نسبت به این مراکز را دارند.)6(وجود دارد که بیشتر از طرف روستاییان مورد حمایت است 

  پیاده کرد  اتوان با اضافه کردن بخش ارگانیک چه به صورت اشکار و چه به صورت ضمنی اهداف کشاورزي ارگانیک را در روستاه
                                                                                                                                        ترویج محصوالت با ارزش

اب وهواي خشک یک مزیت نسبی براي تولید با کیفیت برخی از محصوالت از قبیل ادویه جات و گیاهان دارویی و              
پس وجود بازارهاي تضمینی راه گشاي .را دارد که در حال حاضر تقاضا کنندگان زیادي را در سطح ملی و بین المللی دارد.. خرماو

  . تانسیل موجود براي تولید با کیفیت محصوالت استاستفاده از پ
  )7( جام تحقیقات بر روي سیستم هاي الیان

  .دبررسی و اعتبار سنجی علمی از شیوه هاي سنتی که سازگار با کشاورزي ارگانیک هستن
  استفاده از منابع محلی قابل دسترس براي تولید کودها وافت کش ها

  محیطی سیستم هاي کشاورزي ارگانیکی فشردهارزیابی بازده اقتصادي و زیست 
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 نتیجه گیري
با توجه به کم ابی و وجود خاك فقیر در مناطق خشک ایران سیستم هاي کشاورزي ارگانیک بر پایه سازگاري با طبیعت می تواند 

هاي معیشتی پایدار براي در این راستا فرصت هاي زیادي براي بهبود کیفیت خاك و سالمت محیط زیست و ارائه راهکار.اجرا شود
براي دستیابی به این اهداف همکاري در میان همه سازمان ها که عالقه مند به .ساکنان روستاها در مناطق خشک وجود دارد

حمایت از کشاورزي ارگانیک هستند الزامی است تولید محصول ارگانیک در هر منطقه و مناطق خشک باید با انتخاب گونه و رقم 
مدیریت خاك جهت بهبود و حفظ کیفیت خاك و در نظر گرفتن اهداف کشاورزي  ، گیاهی و دامی و عملیات کشت تنوع ،مناسب 

  .ارگانیک همراه باشد
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