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 چکیده

 .استفاده نشود شیمیایی دارند هایی که منشانهاده از که برگرفته ازکشاورزي سنتی است سعی براین است تا ارگانیک سیستم کشاورزي در
تولیدات غذایی درکشورهاي صنعتی پیشرفته  در هاهورمون سموم و ،اثرات باقی مانده مصرف انواع کودهاي شیمیایی نامطلوب و تاثیر

نهاده  شیمیایی یا مصرف هرگونه مواد آن جلوگیري از روش مدرن تحول یابد و با متضاد جهتی کامالً موجب شده است کشاورزي در
محصول  .در کشاورزي ارگانیک هدف تولید محصول سالم است .دامی است باغی و محصوالت زراعی وپخش  تولیدات و مصنوع انسان در

سالم، محصولی است، که با حداقل استفاده از نهادهاي شیمیایی تولید می شود و میزان باقی مانده مواد شیمیایی در این محصوالت باید 
  .مطابق با استانداردهاي تعیین شده باشد

  
  .کشاورزي مرسومکشاورزي زیستی، ، تغذیه سالم، ارگانیککشاورزي : کلمات کلیدي

 
  مقدمه 

حیوان و چرخه  - کنترل بذر و آفات، تولید تلفیقی گیاه اجزاي اصلی کشاورزي پایدار شامل کاشت و پرورش گیاه، مدیریت آب وخاك و   
پذیري و به حداقل  وري، ایجاد تنوع، افزایش برگشت راهبردهایی براي توسعه پایدار کشاورزي وجود دارد که افزایش بهره. عناصر غذایی است

یابد  ها، آلودگی آب، هوا و خاك کاهش می کشدر کشاورزي پایدار استفاده از کودهاي شیمیایی و آفت. شود میرساندن مخاطرات را شامل 
ها مانند روي، مس و آهن بیشتر  بنابراین قابلیت جذب بعضی ریزمغذي. گیرد تاثیر قرار می و سالمتی خاك نیز در این روند کمتر تحت

تر   تر، راحت دلیل تولید باالتر و سالم و جامعه نیز به  شود به این ترتیب به کشاورزان از نظر اقتصادي کمک قابل توجهی می .شود می
  .)3( هاي مردم، اقتصاد هم قدرت بیشتري خواهد داشت جویی در هزینه کند و عالوه بر صرفه را خریداري و مصرف می محصوالت

فرآوري محصوالت آن از کودهاي شیمیایی،  ، نوعی کشاورزي است که در تولید و)کشاورزي ارگانیک، طبیعی یا آلی(کشاورزي زیستی   
هاي  هاي ژنتیکی استفاده نشود و همه مراحل تقویت زمین، کاشت و برداشت با استفاده از نهاده دستکاريها و ها و دگرگونی سموم، هورمون

-کشاورزي ارگانیک سیستمی تولیدي است که سالمت خاك، اکوسیستم.باشدسودمند حشرات و  هاهمچون کود زیستی، کمپوست(طبیعی 
هاي کشاورزي  فراورده. هاي سازگار با شرایط محلی تکیه دارده، تنوع زیستی و چرخهها و انسان را پایدار می سازد و بر فرایند بوم شناسان

شناخته  امریکایی با نام کشاورزي زیستی و یا کشاورزي بیولوژیک زیستی در کشور ما با نام محصوالت سالم و در کشورهاي اروپایی و
کیفیت محصوالت از تولید تا فرآوري و انتقال به مصرف کننده، کشاورزي زیستی، یک سیستم مدیریتی جامعی است که کمیت و . شود می

کی، محیط زیست، یعنوان یک موجود زندة واحد، اصول اکولوژه ها، محیط سیاره زمین ب سالمت خاك، گیاه، حیوان، انسان، میکروارگانیسم
  هکتار  47956، ایران داراي 2010در سال  .ر استاصول عدالت و روابط اجتماعی، احترام به مخلوقات و اصول پایداري زیستی در آن مد نظ
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هکتار مربوط به اراضی  7256هکتار مربوط به برداشت از عرصه طبیعی و  40700 محصوالت کشاورزي ارگانیک بوده که از این مقدار
  .)2و  1( کشاورزي بوده است

  
  :)7( باشددر کشاورزي ارگانیک اصول زیر حاکم می

  اصل سالمت - 1
 .ها و کره زمین را که هیچ یک از دیگري مجزا و مستقل نیست را باید حفظ و افزایش دهدها، گیاهان، حیوانات، انسانسالمت خاك کشاورزي ارگانیک

می سازد که سالمت افراد و جوامع انسانی از سالمت اکوسیستم مجزا نبوده و خاك هاي سالم ، محصوالت سالم و حیوانات و انسان  این اصل خاطر نشان
سالمت به معنی راستی و درستی در کلیه سیستم هاي زندگی است و فقط به نبودن بیماري ها نیست بلکه نگهداري  .هاي سالم را بوجود می آورند

  .نی جامعه و اکولوژي را نیز شامل می شودفیزیکی و عقال
  اصل اکولوژي -2

ریشه هاي این  .ري آنها بنیان گذاشته شودباید براساس سیستم ها و سیکل هاي اکولوژیکی، کار با آنها، رقابت آنها و کمک به پایدا کشاورزي ارگانیک
درون سیستم هاي زنده و پویا اکولوژیکی، قرار دارد و نشان دهنده این است که تولید بر اساس چرخه ها و پروسه هاي  کشاورزي ارگانیکاصل 

براي مثال در تولید محصوالت زراعی و باغی در خاك . موادغذایی و رفاه داخل اکولوژي و محیط خاص آن تولید فراهم می گردد..اکولوژیکی می باشد
  .کوسیستم کشاورزي، ماهی ها و ارگانیسم هاي آبزي در محیط آبی مد نظر استزنده، حیوانات در ا

    
  اصل انصاف و عدالت - 3

انصاف بوسیله عدالت، ،  .و محیط هاي عمومی اطمینان از انصاف را ایجاد نمایدباید با توجه به فرصت ها و قابلیت هاي زندگی  کشاورزي ارگانیک
تاکیدات این اصل بر این  .احترام، رعایت و مالحظات تقسیمات جهان، ارتباطات بین انسانی تا وابستگی هاي دیگر زندگی هاي آفریده شده را شامل شود

شده اند باید روابط انسانی را به طریقی هدایت نمایند که در تمام سطوح از رعایت عدالت و انصاف براي  کشاورزي ارگانیکاست که آنهایی که درگیر 
  .و مصرف کنندگان اطمینان حاصل نمایند تمام اعضاء دست اندرکار، کشاورزان، کارگرها، فراوري کنندگان، تجار

  اصل مراقبت -4
مشاغل مرتبط با  .مدیریت شودباید به صورت پیشگیرانه و مسوالنه به منظور حمایت از سالمت و آسایش نسل هاي بعد و محیط  کشاورزي ارگانیک

در نتیجه تکنولوژیهاي . کشاورزي ارگانیک ارتقاء کارایی و افزایش سودمندي را در پی خواهند داشت که البته نباید سالمتی و رفاه را به خطر بیندازد
رزي باید تحت مراقبت قرار گیرد تا از ارائه مفاهیم اطالعات و مفاهیم اکوسیستم و کشاو.جدید و متد هاي موجود باید مورد ارزیابی و بازنگري قرار گیرند

  .)7( معیوب و ناقص جلوگیري شود
 

  سودآوري بیشتر محصوالت ارگانیک در کشورهاي در حال توسعه
 نظر به نیاز نیروي انسانی، میزان مخارج تولید در کشاورزي ارگانیک نسبت به سیستم صنعتی، با توجه به باالبودن مزد کارگر، بسیار باال 

باشد، ولی در کشورهاي توسعه نیافته با توجه به پایین بودن مزد روزانه کارگر، مخارج بسیار ناچیز بوده و چنانچه این تولیدات در می
نظر  مخصوصاً. هاي جهانی مقایسه شوند میزان سود حاصله براي کشورهاي در حال توسعه به مراتب بیش از کشورهاي پیشرفته استبازار

تواند در صرفه جویی توان گفت که این سیستم کشاورزي میشود میبه اینکه تمامی مواد شیمیایی در کشورهاي توسعه نیافته تولید نمی
  ). 2( تر از کشاورزي صنعتی باشدرها بسیار با صرفهدر خروج ارز از این کشو

 
 مضرات کشاورزي و محصوالت تهیه شده به روش تجاري

ها و کودهاي شیمایی ها، علف کشترکیب شیمیایی خطرناك و مصنوعی نظیر آفت کش 300در کشاورزي تجاري و متعارف از بیش از  -1
توانند موجب گردد که بقایاي این مواد پس از ورود به بدن میاك استفاده میمنظور کنترل آفات و حشرات و حاصلخیز سازي خه ب

  هاي مادرزادي، تولد نوزاد با وزن کم، اختالل در سیکل ماهانه زنان، سقط جنین، بلوغ زودرس و یا بروزنقص: ماننداي گردد مشکالت عدیده
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اسپرم مردان، کاهش باروري و یا ناباروري، تغییر در سرعت متابولیسم، دیررس، یائسگی پیش رس، تغییر در رفتار جنسی، کاهش تعداد 
  اختالل در سیستم غدد داخلی، ضعف عضالنی، کاهش حافظه، آسیب به سیستم عصبی و مغز، کاهش کارایی سیستم ایمنی بدن و سرطان

و  4( باشندزا میها سرطاندرصد حشره کش 30ها و درصد قارچ کش 90درصد سموم دفع آفات،  60ست که ا ها حاکی از آنیافته. زایی
8(.  
  .گردندها سبب آلودگی آب، خاك و هوا میاستفاده از کودهاي شیمایی و آفت کش -2
هاي جدیدي نیز ظاهر ها نسبت به سموم مقاوم گردیده و آفتشود تا آفتها موجب میرویه از کودهاي شیمیایی و آفت کشاستفاده بی -3

  .گردند
هایی دهند تا اینکه باکتريپرتو دهی محصوالت یعنی آنکه محصوالت را در معرض میزان کنترل شده پرتوهاي یونیزه کننده قرار می -4

ها، افزایش ماندگاري و کنترل حشرات و انگل. کنندرا به این طریق ضد عفونی می تواقع محصوال سالمونال نابود گردیده و در مانند
اما این پرتودهی موجب از دست رفتن میزان اندکی از مواد مغذي . باشدزدن از دیگر علل پرتودهی محصوالت غذایی میجلوگیري از جوانه 

 .گرددزایی تشکیل میشوند مواد شیمیایی سرطانهنگامی که مواد غذایی پرتودهی می .شودمحصوالت می
هاي با خاصیت در این روش ژن. گرددي و انتقال ژنها اطالق میمهندسی ژنتیک و یا اصالح ژنتیک محصوالت به جداسازي، دستکار -5

بهبود کیفیت، افزایش تولید، ایجاد یک صفت مطلوب و مقاوم ساختن . شودمطلوب از یک گونه جدا گردیده و به گونه هدف انتقال داده می
ضرات محصوالت اصالح شده ژنتیکی شامل بروز م. باشدهاي محیطی از کاربردهاي مهندسی ژنتیک میها و تنشمحصوالت در برابر آفت

، فقر مواد مغذي، مقاومت )هاعلت تغییر در زنجیره پروتئینه ب(هاي مادرزادي، کاهش طول عمر، افزایش حساسیت زایی مواد غذایی نقص
تقل گردد و یک بیماري جدید و مقاوم هاي بیماریزا در بدن منها به باکتريهاي مقاوم در برابر آنتی بیوتیکاحتمال دارد ژن(آنتی بیوتیکی 

  .شودها ایجاد در برابر آنتی بیوتیک
آنتی . کاهداما از ارزش غذایی آنها می. بخشدها در دام و طیور رشد آنها را تسریع کرده و فربه شدن آنها را سرعت میاستفاده هورمون -6

 تواند در انسان مقاومت آنتی بیوتیکی ایجاد کندرند مییگد استفاده قرار میها هم که براي جلوگیري از بیمار شدن دام و   طیور موربیوتیک
  .)8و  4(

 
  به سمت کشاورزي ارگانیک دالیل حرکت 

هایی است که در تولید این عنوان بیمهه هاي محصوالت ارگانیک، بگواهی نامه محصوالت ارگانیک استانداردهاي بیشتري دارند -1
 .و سمی استفاده نشده استمحصوالت از مواد شیمیایی 

تر براي تغذیه عنوان غذاهاي خوشمزهه تر بوده و بگیاهان تولید شده به روش ارگانیک سالم طعم غذاهاي ارگانیک بهتر است -2
  .رودتواند بکار انسان و حیوانات می

که مواد شیمیایی موجود در  اندخیلی از مراکز حفاظت محیط زیست دریافته کندها را کم میمحصوالت ارگانیک خطر بیماري -3
کشاورزي ارگانیک یکی از راههاي کاهش مصرف سموم شیمیایی و . ها داراي اثرات سرطان زایی و بیماري زایی دارندآفت کش

  .کم کردن این مواد به منابع آب، زمین و هوا است
ننده و دفع نیتروژن در آب باید به منابع آبی و براي حذف مواد شیمیایی آلوده ک گذاردکشاورزي ارگانیک به منابع آبی احترام می -4

 .شوددر کشاورزي ارگانیک این موارد به درستی رعایت می .خاکی احترام گذاشت و آنها را درست مصرف کرد
خاك یکی از منابع اصلی زنجیره غذایی است و یکی از اصول کشاورزي  گرددکشاورزي ارگانیک باعث ایجاد خاك سالم می -5

 .اد خاك سالم استارگانیک ایج
اي و استفاده از تناوب کشت درمحصوالت علوفه عواملی مانند ازکشاورزي ارگانیک  کشاورزي ارگانیک الگو برداري از طبیعت است - 6

 .کنداستفاده میگیاهان پوششی و بقیه مناطق طبیعی 

 

 



 

٤ 
 

 
وان پیشرو در تحقیق عدم استفاده از آفت عنه تولید کنندگان ارگانیک ب کشاورزان ارگانیک هدایت کننده تحقیقات تازه هستند -7

  .هستندها و اثرات مضر بر محیط زیست کش
 

یکی از ) تنوع زیستی( ها از دست دادن تعداد زیادي از گونه تولیدکنندگان ارگانیک در جهت تنوع زیستی تالش می کنند -8
هاي معمولی و ارگانیک در صدد هستند تا گونهبه همین دلیل خیلی از کشاورزان . هاي دانشمندان محیط زیست استنگرانی

  .کنندبومی را حفظ 
شاورزي ارگانیک به دلیل سطوح کم آن براي جوامع روستایی ک کندکشاورزي ارگانیک به حفظ سالمت جوامع روستایی کمک می -9

 .گرددمفید است و به افزایش درآمد آنها منجر می
عنوان جایگزین قابل استفاده است و محصوالت کشاورزي صنعتی نیز ه اهاي ارگانیک بهر حال بعضی از غذه ب: ارگانیکتنوع غذاهاي  -10

 . )5( هاي ارگانیکدر حال تبدیل شدن به تولید ارگانیک هستند مانند تولید پنبه ارگانیک و در نهایت تولید لباس
  

  فوائد مصرف مواد غذایی ارگانیک
  .کلسیم، منیزیم، آهن و فسفر در مواد غذایی ارگانیک بیشتر است ،Cمیزان ویتامین . ارزش غذایی باالتري دارند -1
درصد  50(گردد در مواد غذایی ارگانیک آنتی اکسیدان بیشتر یافت می. باشندنیک حاوي آنتی اکسیدان بیشتري میمواد غذایی ارگا -2

گیاهان کاهش داده اما کودهاي حیوانی و آلی بکار  هاي مصنوعی تولید این مواد را درکه آفت کش چرا). بیشتر از محصوالت غیر ارگانیک
  .دهدرفته در کشاورزي ارگانیک تولید آنها را افزایش می

هاي غذایی همچنین این محصوالت فاقد افزودنی. باشندهاي آلی کمتر آلوده میتر بوده و به بقایاي آفت کشمحصوالت ارگانیک سالم -3
  .باشندتر میسالم بوده و طبعاً

به دست  یکی از دالیل آن این است که محصوالت ارگانیک پس از برداشت در مدت زمان کمتري. تر هستندخوشمزه و خوش طعم -4
   .باشندتر میمصرف کننده رسیده و تازه

لوده شدن کنند که احتمال آتبعیت میاي هاي بسیار سخت گیرانهنیک از استانداردها و دستورالعملتولید کنندگان محصوالت ارگا -5
 .)9( رسدد شیمایی و سمی به حداقل ممکن میاینگونه محصوالت به موا

  
 نتیجه گیري

درصد کمتر از مزارع غیر ارگانیک است اما در صورت برنامه ریزي اصولی، میزان  30تا  10گرچه در مزارع ارگانیک عملکرد محصول معموال 
براي مثال در فیلیپین عملکرد شالیزارهاي ارگانیک شش . عملکرد، تولید و درآمد مزارع ارگانیک می تواند بیشتر از مزارع غیر ارگانیک باشد

گرایش و سمت گیري  .باشدمی هاها و اقدامتوسعه و ترویج کشاورزي ارگانیک مستلزم اجراي برخی سیاست. ارش شده استتن گز
هاي کشاورزي دولت به سمت اهداف زیست محیطی و اجتماعی فرصت بسیار خوبی براي گسترش کشاورزي ارگانیک فراهم خواهد سیاست

 .تجارت محصوالت ارگانیک الزم است استانداردها و ضوابط صدور گواهی تدوین و به اجرا درآیدبراي رفع مشکالت موجود در زمینه  .آورد
بایست هاي عمومی ضروري است و مراکز تحقیقاتی میآموزش مروجین کشاورزي براي اشاعه کشاورزي ارگانیک و نیز ارتقا سطح آگاهی

   .آورنداطمینان بخش، تالش افزونتري به عمل اقتصادي و اجتماعی این راهکار نوین و  براي حل مسائل فنی،
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