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  چکیده
 دو کشاورزي علوم متخصصین لذا است دنیا افزایش به رو جمیعت هايچالش تریناساسی از یکی غذایی امنیت و غذا مسئله
 افزایش مصرف به توجه با .اند برگزیده بشر غذایی آینده تامین جهت اصلی هاياستراتژي عنوان به را نژادي به و زراعی به موضوع

 ایجاد جهانی زیست محیط درباره روزافزونی هاينگرانی ، غذا و آب آلودگی هوا، و در نتیجه کشاورزي بخش در هاآفتکش و کود
 ارگانیک هاينهاده از استفاده پایه بر کشاورزي ارگانیک .است کرده پیدا جهان در بیشتري ارگانیک اهمیت کشاورزي مفهوم و شده

 واقع در .است پایدار غذایی مواد فرآوري ضایعات و سبز، کنجاله کود کمپوست، تازه، دامی کود چون ايمزرعه درون و طبیعی
 در محیط با و منابع دارد از استفاده در تريبیش کارایی است، انسان جهت منافع در که است کشاورزي نوعی ارگانیک کشاورزي

 تحقیق، این در .شودمی هانهاده مصرف از ناشی نامطلوب زیست محیطی اثرات کاهشموجب  مؤثر مدیریت طریق است و از توازن
  .است شده استفاده موضوع، با مرتبط موثق مقاالت مرور و ايکتابخانه مطالعات روش از
  

  کودامنیت غذایی، کشاورزي ارگانیک،  :واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه
فزایش مسیر حرکت بشر را از تالش در جهت ا, هاي قابل کشتافزایش جمعیت جهان از یک سو و استفاده از حداکثر وسعت زمین

 از ناشی دیده صدمه زیستی محیط هايبرخی شاخص. سطح زیر کشت به سمت افزایش عملکرد در واحد سطح سوق داده است
زیستی،  تنوع هم خوردن ناسالم، به محیطی، آب ناسالم، خاك فشارهاي بحران غذا، :رایج عبارتند از تکنولوژي در کشاورزي فشار

ها، نهاده از پذیريآسیب اي،گلخانه هايمصنوعی، گاز شیمیایی محیطی، ترکیبات مضر عوامل شیمیایی خاك، مقاومت فرسایش
  .)3و 2( کیفیت شیمیایی و بحران هايمصنوعی، زباله هايآفات جدید، پسماند و هابیماري ها، ظهورنزیمآ و هاهورمون

زرعه بوده اند که عالوه بر تولید غذا با کیفیت باال و هاي نوینی در مدیریت ممتخصصین علوم زراعی در سالیان اخیر به دنبال شیوه
 از الگویی يارائه ضرورت .ببرد باال را تولید اقتصادي نهایت، بازده در و دهد افزایش نیز را عملکرد ها،نهاده سازي مصرف بهینه

 احساس پیش از بیش وري،هبهر افزایش چنین و هم متداول کشاورزي از ناشی محیطی زیست هايکاهش آلودگی جهت کشاورزي،
  ). 7( شودمی

 کننده،مصرف به انتقال و فرآوري تا تولید از محصوالت کیفیت و که کمیت است جامعی مدیریتی سیستم یک ارگانیک کشاورزي
 و یکیاکولوژو اصول واحد، يزنده موجود یک عنوان به زمین سیاره محیط و هاانسان، میکروارگانیسم حیوان، گیاه، خاك، سالمت
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 اصلی و هدف. است نظر مد آن در زیستی پایداري اصول و مخلوقات به احترام و اجتماعی روابط و عدالت زیست، اصول محیط
 ضایعات کاهش و محیط زیست به رساندن آسیب بدون و پایداري سبک یک با باال کیفیت با غذاي تولید کشاورزي، نوع این ياولیه

   ).5( باشدمی کشاورزي محصوالت
  
 بوم فناوري ازمنظر قبول، قابل سیاسی بعد از سودمند، اقتصادي نظر که از است سیستمی ،ارگانیک کشاورزي دیگر، عبارت به

 فنی ي کمیته). 6( پایاست پذیرش و قابل نیز اجتماعی بعد از و سالم محیطی نظر زیست از اجرا، قابل مدیریتی بعد از سازگار،
انسانی  متغیر نیازهاي تأمین جهت در کشاورزي، موفق منابع مدیریت را این شیوه المللی، بین يتحقیقات کشاورز مشاوران گروه

  ).4(است  نموده تعریف طبیعی منابع از حفاظت و محیط کیفیت بقاي با همراه
  غذا سالمت و امنیت بحران  

 بانک گزارش طبق. است آینده و حاضر عصر در بررسی قابل مسائل مهمترین غذا یکی از و سالمت امنیت مسئله و غذا بحران
گویند که براي آن سه  غذایی امنیت را پویا و سالم زندگی یک تأمین براي زمان هر در کافی غذاي به مردم همه دسترسی جهانی

  ).8( غذایی مواد از استفاده غذایی و مواد به دسترسی غذایی، مواد موجودي :مولفه ذکر شده است
 و صنعتی کشاورزي سمت به سنتی کشاورزي حرکت باعث دیگر، سوي از تولید اولیه منابع محدودیت و سو یک از جمعیت افزایش

 ارقام شیمیایی، هاينهاده نظیر هاییتکنولوژي ورود با که .گردید میالدي پنجاه دهه در کشاورزي سبز انقالب عنوان با تکنولوژي
 محصوالت باالي تولید سبز، انقالب از انتظار مورد اهداف. گردید همراه غیره و جدید آالت ماشین و آبیاري نوین هايروش بازده، پر

 محصوالت تولید فرایند در شیمیایی هاينهاده ورود از دهه دو از کمتر تنها اما. بود دنیا مردم غذاي تامین هدف با کشاورزي
 حاضر حال در .شد مواجه جدیدي مشکالت با ولیدت فرایند شیمیایی، هاينهاده نامناسب و رویهبی کاربرد دلیل به کشاورزي،
 مواجه مشکل با نیز را تولید میزان و کمیت تولید، سالمت بر عالوه کشاورزي بخش به شیمیایی هاينهاده ورود از حاصل مخاطرات

 توجه مورد ارگانیک کشاورزي سمت به حرکت هشتاد، دهه از ویژه به اخیر هايدهه در که شد سبب مشکالت این بروز .است کرده
  .)3و  1( بگیرد قرار

  مفاهیم و تعریف کشاورزي ارگانیک
 شیمیایی ماده. است شده تعریف »صنعتی شیمیایی مواد افزودن بدون کشاورزي« عنوان به تعریف ترین ساده در ارگانیک کشاورزي
 بر مبتنی است زراعی نظام ارگانیک، کشاورزي. است شده تهیه غیرطبیعی ایییشیم فرایندهاي طی که است اي ماده صنعتی،
 اجتماعی، شرایط با که مصنوعی شیمیایی مواد مصرف عدم و گیاه سالمت و خاك حاصلخیزي بر تمرکز زراعی، اکوسیستم مدیریت
 فعالیت آن، تقویت با و شود می تلقی زنده سیستم یک عنوان به خاكاین مطلب که  .است سازگار محلی و اي منطقه اقتصادي

 ها،کش علف چون صنعتی شیمیایی مواد .استکشاورزي  سیستم این در اصلی پایه ،شود می تقویت نیز مفید هاي وارگانیسممیکر
 رود و در این شیوه کشاورزي از نمی کار به ارگانیک کشاورزي در اوره و سوپرفسفات دامی، داروهاي ها،کش قارچ ها،کش حشره
غذایی  مواد فرآوري ضایعات و کنجاله سبز، کود کمپوست، تازه، دامی کود چون اي همزرع درون و طبیعی ارگانیک هاي نهاده

  .)1( استفاده می شود
  اهداف کشاورزي ارگانیک

همگامی طبیعت نه سلطه بر تولید غذا با کیفیت باال و مقدار کافی، : عبارتند از IFOAMاهداف کشاورزي ارگانیک بر طبق نظر 
کی، حفظ و افزایش حاصلخیزي خاك ها در دراز مدت، بهره گیري از منابع تجدید شونده تا حد آن، تقویت چرخه هاي بیولوژی

  ).1( حفظ تنوع ژنیتیکی سیستم کشاورزي با محیط اطراف، ایجاد محیطی سالم و کسب رضایت زارعین, امکان
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  ارگانیکمزایایی محصوالت 
هاي است که در تولید این محصوالت از نیک به عنوان بیمههاي محصوالت ارگاگواهی نامه. محصوالت ارگانیک سالم ترند .1

 .مواد شیمیایی و سمی استفاده نشده است
 کمتري زمان مدت در برداشتازپس ارگانیک محصوالت که است این آن دالیل از یکی. هستند ترطعم خوش و خوشمزه .2

 و هافرآوري با تجاري، روش به شده یهته محصوالت در همچنین و باشندمی تر تازه و رسیده کننده مصرف دست به
 آنها کردن مقاوم و تولید افزایش ماندگاري، بردن باال رنگ، ظاهر، به تنها گیردمی صورت آنها روي بر که هاییدستکاري

 .آن ايتغذیه ارزش و کیفیت نه و شودمی توجه داريانبار و حمل از ناشی صدمات برابر در
  
 

هایی ر بوده و حاوي ویتامینتدر واقع گیاهان تولید شده به روش ارگانیک سالم تر و مغذي. رندارزش غذایی باالتري را دا .3
-هاي آمینه بیشتري را دارا میها و اسیدو آنتی اکسیدان ، کلسیم و منیزیممواد معدنی مثل آهنبوده و  E و C, B مانند
 .باشند

 این همچنین. باشندمی آلوده کمتر آلی هايکش آفت قایايب به و بوده ترسالم ارگانیک محصوالت. هستند سمی کمتر .4
 .باشندمی ترسالم اًطبع و بوده غذایی هايافزودنی فاقد محصوالت

مراکز حفاظت محیط زیست . دهدهاي درمانی را کاهش میکند و هزینهرا کم می هامحصوالت ارگانیک خطر بیماري .5
هاي ي کودرویهمصرف بی. زایی دارندزایی و بیماريها اثرات سرطانکشاند که مواد شیمیایی موجود در آفت دریافته

و شرب شده و عالوه بر سرطان سبب بروز اختالالت در هاي زیرزمینی شیمیایی سبب باال رفتن غلظت نیترات در آب
  .)1( سیستم عصبی، غدد درون ریز و سیستم ایمنی بدن می شود

  
  نتیجه گیري

می است که می تواند منجر به حفاظت خاك و خاصلخیزي خاك، باال بردن ارزش غذایی محصوالت، کشاورزي ارگانیک سیست
 ارگانیک کشاورزي جز راهی سالم هاییانسان نتیجه در و سالم محصوالت تولید براي .تغذیه مناسب و ارتقاء سالمت افراد شود

 هاينهاده از استفاده روش بر مبتنی زراعی و باغی حصوالتم در کشور تولید در نظام از صددر 98 حدود حاضر حال در .نداریم
بنابراین  .شودنمی استفاده سم و کود آن در که است حاکم تولید طبیعی کشور نظام مزارع از صددر 2 در تنها. است شیمیایی

  .نظام ملی امري ضروري است صورت در کشور به ارگانیک نظام ایجاد وتالش در راستاي پیوستن 
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