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 خالصه

رف به دلیل مصرف بیش از اندازه سموم باعث ایجاد آلودگی های زیست محیطی شده است کشاورزی کشاورزی متعا

ارگانیک به دلیل مصرف نکردن مواد شیمیایی دیگر به محیط زیست آسیب نمی رساند پس کشاورزی ارگانیک یک نوع 

ش ها و فرصتهای کشاورزی ارگانیک کشاورزی مناسب برای تامین مواد عذایی سالم می باشد. تحقیق حاضر به دنبال چال

می باشد. این تحقیق کتابخانه ای بوده و از  مقاالت چاپ شده در مجالت و کنفرانس ها استفاده شده است. نتایج نشان داد 

اقتصادی همجون کاهش تولید و درآمد، زیر ساختی همچون نبود وسایل کافی برای حمل و نقل محصوالت  های چالش که

تی همچون عدم برگزاری کالس های ترویجی آموزشی، انگیزشی همچون عدم عالقه به کشت محصوالت ارگانیک، حمای

ارگانیک، فنی مدیریتی مانند مشکل مبارزه و کنترل بیماری ها و اطالعاتی و دانشی همچون سطح پایین تحصیالت در 

، کشور در زیاد مازاد کار نیروی مانندی کشاورزی ارگانیک وجود دارد همچنین کشاورزی ارگانیک دارای دارای فرصت های

 های زمین تخریب و خاک فرسایش کاهش، ها زمین بودن کوچک، کشور در اقلیمی تنوع، خاک و آب آلودگی کاهش

کالس های آموزشی و ترویجی تا دانش کشاورزان افزایش برگزاری دارد. برای مقابله با چالش ها پیشنهاد هایی  حاصلخیز

و نقل و تولید حشرات مفید برای مبارزه با آفت و بیماری ها توسط شرکت های دانش بنیان مورد توجه یابد. وسایل حمل 

قرار گیرد. از تبلیغات در رسانه ها برای افزایش آگاهی مصرف کنندگان در مورد محصوالت ارگانیک، خرید تضمینی 

 و بیمه اراضی ارگانیک ارائه شد. محصوالت ارگانیک توسط دولت، دادن تسهیالتی برای کشاورزان ارگانیک 

 

چالش های  ،نیروی کار، چالش های اقتصادی،  ارگانیک کشاورزی، متعارفکشاورزی کلمات کلیدی: 

 .حمایتی

 

 

  مقدمه .1
 

عیت جهان هر روز در حال افزایش می باشد و بخش کشاورزی برای تامین غذای انسان ها مجبور به استفاده ی جم

توسعه علم و ایجاد فناوری های جدید همچون استفاده از بذور  . [11، 5، 2، 1]یمیایی شده استبیش از حد از سموم ش

ولی چون این مواد غذایی  شود مقاوم باعث شد که کمبود عذا در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای جهان سوم حل 

به ایی همچون آلودگی آب، خاک و هوا به سموم شیمیایی آلوده بودند برای محیط زیست و انسان ها خطرات و آلودگی ه

، 1، 22، 11، 11، 1] شد و همه خواستار مواد عذایی سالم شدند ایجاد بیماری ها و سرطان های جدید باعث وارمغان آورد 

تقاضا برای محصوالت سالم دولت ها را ترغیب کرد که سیاستی اتخاذ کنند که در آن کشاورزی متعارف به کشاورزی  . [ 1

 [.  11، 1]ک تبدیل شود. ارگانی

معتقد به کشت بر اصول اکولوژیکی است و و انسانی است که  یکپارچهتلفیقی و ورزی ارگانیک یک نظام اکش

با استفاده از منابع موجود در مزرعه باعث تقویت و توسعه سالمت اکوسیستم های زیستی،  فعالیت بیولوژیک همچنین 

[. اکنون اکثر کشورها مخصوصا کشورهای اروپایی کشاورزی ارگانیک و  1، 11، 15، 1خاک و چرخه های زیستی می شود ]
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در آینده ای نزدیک محصوالتی که از ترکیبات  .توسعه این نوع کشاورزی در برنامه های اجرایی قرار داده شده است

 [. 11و  1د بود ]شیمیایی استفاده نشده است و ارگانیک است مهمترین مشخصه محصوالت در بازارهای جهانی خواه

ارگانیک از بسیاری از نقاط محصوالت ایران که دارای یک شرایط خشک محیطی و نیروی کار زیاد است تولید  

دیگر جهان آسانتر و اقتصادی تر خواهد بود پس ایران یک پتانسیل باالیی در تولید محصوالت ارگانیک دارد و باید از این 

  [.1، 1] ما توسعه کشاورزی ارگانیک در جهان و ایران با مشکالتی مواجه استپتانسیل و امتیاز استفاده شود.  ا
 

 

 هامواد و روش .2

 

اند و ها چاپ شده ای می باشد و از منابع الکترونیکی که در مجالت و یا کنفرانسروش تحقیق اسنادی و کتابخانه

نتایجی به دست 1و سیویلیکا 2، مگ ایران1س آی دیهایی که منبع معتبری می باشند از جمله سایتهای اجستجو در سایت

 .آمد
 

 

 نتایج و بحث           .3

 

کشاورزی ارگانیک در و فرصت های  1در جدول ارگانیک توسعه کشاورزی  چالش هایطبق بررسی های انجام شده 

 آورده شده است. 2جدول 

 
 

 گیرینتیجه .4

الت زیادی برای محیط زیست و انسان ها به وجود آورده است کشاورزی متعارف با مصرف کود و سموم شیمیایی مشک

و اکثر افراد خواستار موادغذایی سالم می باشند. کشاورزی ارگانیک به دلیل مصرف نکردن مواد شیمیایی مشکالتی برای 

باشد.  محیط زیست و افراد به وجود نمی آورد پس کشاورزی ارگانیک یک پیشنهاد مناسب برای تولید مواد غذایی می

کشاورزی ارگانیک فرصت ها و مزایایی برای کشور دارد به عنوان مثال کشاورزی ارگانیک نسبت به کشاورزی متعارف به 

نیروی کار زیادی احتیاج دارد و کشور ما هم به دلیل اینکه افراد زیادی بیکار هستند می توانند از طریق کشاورزی ارگانیک 

وستا به شهر اتفاق نمی افتد. کاهش آلودگی آب و خاک یکی دیگر از مزایای صاحب شغل شده و دیگر مهاجرت از ر

کشاورزی ارگانیک است چونکه در این نوع کشاورزی از مواد شیمیایی استفاده نمی شود و دیگر باعث آلودگی محیط 

دیریت در زیست نمی گردد همچنین باعث کاهش فرسایش خاک شده و زمین های حاصلخیز دیگر تخریب نمی شوند. م

کشاورزی ارگانیک به دلیل مصرف نکردن مواد شیمیایی سخت می باشد ولی زمین های زراعی در کشور ما کوچک می 

باشد و همین امر باعث می گردد که مدیریت در این نوع کشاورزی مشکل نباشد. ایران دارای اقلیمی بی نظیر بوده و همین 

شنهاد مناسب برای تولید محصوالت سالم باشد. کشاورزی ارگانیک با اینکه امر باعث می شود که کشاورزی ارگانیک یک پی

مزایایی برای کشور دارد ولی این نوع کشاورزی با چالش هایی مواجه است همچون کاهش تولید و درآمد کشاورزان به 

صول از بین می رود و در دلیل اینکه در این نوع کشاورزی از مواد شیمیایی و نگهدارنده استفاده نمی شود مقداری از مح

نتیجه باعث کاهش درآمد کشاورزان می گردد. عدم عالقه مردم به مصرف محصوالت ارگانیک یکی دیگر از چالش های این 

نوع کشاورزی است محصوالت ارگانیک به دلیل شکل نامناسب و بازار پسند نبودن باعث می گردد که افراد از خرید این 

 .نوع محصوالت خودداری کنند
                                                 
1www.sid.ir 
2www.magiran.com 
3www.civilica.com 
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 چالش های توسعه کشاورزی ارگانیک 1جدول 

 منابع موانع عامل

چالش 

 اقتصادی

 [ 12، 21، 22، 11، 11] کاهش تولید و کاهش درآمد

 [ 1، 1، 22، 1، 22، 11]  نبود سرمایه الزم برای کشت ارگانیک

 [11، 11]  عدم عالقه مردم به مصرف محصوالت ارگانیک

 [1، 21، 22، 12، 12] گران بودن محصوالت ارگانیک

 [22، 1، 11] خریداری محصول ارگانیک توسط دالالن با قیمت پایین

چالش زیر 

 ساختی

 [22، 1، 1، 22، 12، 11] نبود یا محدودیت بازار مناسب برای محصوالت ارگانیک

عدم وجود نهاد یا سازمانی که ارگانیک بودن محصوالت ارگانیک را 

 تایید کند

 [22 ،12 ،21 ،1 ،11 ] 

 [ 21، 1، 1، 22، 1،  11] نبود وسایل مورد نیاز و کافی برای حمل و نقل و فروش محصوالت 

 [1، 1، 22،  11] نبود مکان مناسب برای ذخیره و نگهداری محصوالت 

 [21، 1، 1، 12، 11] در دسترس نبودن نهاده های مورد نیاز برای تولید محصوالت 

چالش 

فنی و 

 مدیریتی

 [1، 2، 22، 1، 1، 12]  الت بیماری و آفات محصوالتمشک

 [21، 21، 12 ، 11، 11] مشکل کنترل علف هرز

 [1، 12، 21، 22، 11] نداشتن مهارت و دانش فنی برای تولید محصول ارگانیک

 [1، 12، 22، 11] برای کشترس نبودن زمین های حاصلخیز در دست

 [1، 1، 22، 11] ارگانیک نداشتن فنون و روش های کشت محصوالت

 [12، 21، 22، 11] کمبود نیروی کار ماهر 

 [21، 1، 11، 21، 11 ] عدم حمایت دولت از کشت محصوالت ارگانیک حمایتی

 [12، 21، 22، 11، 11]  نبود مروج و کارشناس با تجربه

 [11، 12، 21، 11]  عدم برگزاری کالس های ترویجی و آموزشی

 [11، 21، 1، 12، 11]  مات مشاوره ای و فنی عدم ارائه خد

ضعف 

اطالعاتی 

 یو دانش

 [1، 21، 11، 1، 12]  ضعف اطالعاتی نسبت به کشاورزی ارگانیک

 [12، 22، 11] سطح پایین تحصیالت کشاورزان

 [22، 22، 11] نداشتن آگاهی از چگونگی کشت و نگهداری محصوالت 

انگیزشی 

 و نگرشی

 [1، 21، 1، 12، 2، 21]  ت محصوالت ارگانیکعدم عالقه به کش

 [12، 2، 21، 11]  عادت کردن به مصرف مواد شیمیایی در کشاورزی

 
  

 فرصت های کشاورزی ارگانیک 2جدول 

 منابع فرصت

 [1، 1، 15، 11، 11]  نیروی کار مازاد زیاد در کشور

 [15، 12، 11، 11]  کاهش آلودگی آب و خاک

 [1، 1، 11]  شورتنوع اقلیمی در ک

 [ 2، 11] کوچک بودن زمین ها

 [ 1]  کاهش فرسایش خاک و تخریب زمین های حاصلخیز

 

عالقه نشان  ینوع کشاورزاین نبود سرمایه الزم برای کشت ارگانیک که یک مانع می باشد باعث می گردد که افراد به 

گر از موانع توسعه این نوع کشاورزی می باشد. محصوالت ندهند. نبودن وسایل مورد نیاز برای حمل و نقل و فروش یکی دی

که متاسفانه در کشور ما برای این نوع ی نیازمندند ارگانیکی به دلیل مصرف نکردن مواد نگهدارنده به حمل و نقل خاص
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اهی حمل و نقل وجود ندارد. عدم برگزاری کالس های ترویجی و آموزشی باعث می گردد که دانش و آگ وسایلمحصوالت 

کشاورزان در مورد کشاورزی ارگانیک افزاش نیافته و از مزایای این نوع کشاورزی آگاهی پیدا نکرده و در مقابل پذیرش این 

نوع کشاورزی مقاومت کنند. همانطور که گفته شد در کشاورزی ارگانیک از مواد شیمایی استفاده نمی شود همین امر 

لذا برای مقابله با چالش های ذکر شده پیشنهاد می گردد که  ها مشکل شود. سبب می شود که مبارزه با آفات و بیماری

کالس های آموزشی و ترویجی برگزار شود تا دانش کشاورزان افزایش یابد. وسایل حمل و نقل و تولید حشرات مفید برای 

ت در رسانه ها برای افزایش مبارزه با آفت و بیماری ها توسط شرکت های دانش بنیان مورد توجه قرار گیرد. از تبلیغا

خرید تضمینی شود. دولت آگاهی مصرف کنندگان در مورد محصوالت ارگانیک استفاده شود. محصوالت ارگانیک توسط 

  تسهیالتی برای کشاورزان ارگانیک کار در نظر گرفته شود. مزارع و باغات ارگانیک بیمه شوند.
  

 

 منابع  .5

های راهبردی توسعه پایدار کشاورزی و موانع اقتصادی آن. اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی تحلیلی بر استراتژی  آمی سما، ر. .1

 پایدار. تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، گروه ترویجی دوستداران محیط زیست و انجمن حمایت از طبیعت ایران.

تان اردبیل از دیدگاه کارشناسان. سومین همایش یافته های نوین در محیط . توسعه کشاورزی ارگانیک در اس1115باقری، ا.، روشنی فر، ص.  .2

 زیست و اکوسیستم های کشاورزی، تهران، پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران.

، راهکارها و چالش ها با کنفرانس بین المللی توسعه پایدار . موانع پذیرش کشاورزی ارگانیک.1111بختیاری، ز.، خسروی پور، ب.، نیکجو، ب.  .1

محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین اللملی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها، 

 و چالش ها.  کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، و گردشگری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین اللملی توسعه پایدار، راهکارها

 .121-111: 1. بررسی موانع و مشکالت توسعه کشاورزی ارگانیک. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. 1111پاپ زن، ع.، شیری، ن.  .2

. بررسی چالش های گذر از کشاورزی رایج به کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد 1111خوشبخت، ح.، رنجبر، ا.، عزتی، ر.  .5

 شهرستان شیراز. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی. کشاورزی

. تحلیل موانع توسعه کشاورزی ارگانیک در شهرستان زنجان از دیدگاه کشاورزان روستای کناوند. 1111رضائی، ر.، صفا، ل.، صالحی مقدم، ن.  .1

 ن، وزارت کشور.اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهرا

. فراتحلیل موانع و چالش های حرکت از کشاورزی مرسوم به سوی کشاورزی ارگانیک در ایران. دومین همایش 1112رضائی، ر.، منگلی، ش.  .1

 ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی.

، ارزیابی جایگاه توسعه کشاورزی ارگانیک در مناطق روستایی ایران مطالعه 1112رضوی، س. ح.، پور طاهری، م.، رکن الدین افتخاری، ع. ر.  .1

 .25-21: 1موردی: تولید کنندگان محصوالت ارگانیک گواهی شده و در حال گذار. پژوهش های روستایی. 

 .11-21: 21ی و توسعه پایدار. . کشاورزی ارگانیک گامی به سوی توانمند سازی اقتصاد روستایی. کشاورز1112رضوی، س. ح.، سجادی، ا.  .1

. بررسی موانع پذیرش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان کشاورزی. کنگره ملی 1111قدیمی، س. ع. ر.، شعبانعلی فمی، ح.، اسدی، ع.  .11

 کشاورزی ارگانیک، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی.

موثر بر دیدگاه کشاورزان شهرستان رامهرمز نسبت به کشاورزی ارگانیک. . بررسی عوامل 1115کردعلی وند، س.، برزگر، م.، فروزانی، م.  .11

 موسسه آموزش عالی مهر اروند. -سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست، تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

انیک از دیدگاه کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی. تحقیقات . بررسی موانع پیش برد کشاورزی ارگ1111کریمی، ا.، صدیقی، ح.، بابایی، ع. ر.  .12

 .222-211: 2اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. 

. تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه کشاورزی ارگانیک در استان سیستان و بلوچستان 1111کوهستانی، ک.، عبدالهی، و.، خشنودی فر، ز.  .11

 .22-21: 1ورزی. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشا

 .11-11: 111. چشم انداز توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران. نشریه کشاورزی و دامپروری. 1115لطفی، ب. سمری، د.  .12

از دیدگاه کارشناسان . تحلیل سازه های پیش برنده و بازدارنده پذیرش کشاورزی ارگانیک 1111مجردی، غ. ر.، گلباز، س. ش.، عطایی، ح.  .15

 .15-1: 2جهاد کشاورزی زنجان. علوم ترویج و کشاورزی ایران. 

 .21-22: 52. بررسی عوامل موثر در دستیابی به کشاورزی ارگانیک. مهندسی کشاورزی. 1112معروفی، ا.، علیپور، ش.  .11

انیک. اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد . شناسایی موانع و بازدارنده های اجرای کشاورزی ارگ1112موحدی، ر.، سامیان، م.  .11

 الگوی زراعی، همدان، گروه توسعه پایدار کشاورزی.



[Type text] 

 

 5 

کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،  . ارزیابی بازدارنده های کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان مرکزی.1111مهدوی، ا.  .11

کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی توسعه  راهکارها و چالش ها با محوریت

 پایدار، راهکارها و چالش ها.

. بررسی موانع تولید و مصرف محصوالت کشاورزی ارگانیک با استفاده از روش تحلیل محتوا. اولین 1111ندرلو، س.، شمس، ع.، یعقوبی، ج.  .11

 هکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران، وزارت کشور.کنفرانس ملی را

. بررسی موانع و مشکالت کشاورزی ارگانیک از دیدگاه تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک شهرستان روانسر 1111هاشمی نژاد، آ.، رضوانفر، ا.  .21

 استان کرمانشاه. اولین کنگره چالش های کود در ایران، تهران، موسسه تحقیقات.

. بررسی موانع و چالش های تولید محصوالت ارگانیک. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول 1112، ج.، جعفری، ز. یعقوبی .21

 سالم، اصفهان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان.

: 1زی. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. . موانع تولید محصوالت ارگانیک از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاور1111یعقوبی، ج.، جوادی، ع.  .22

11-51. 

. موانع تبدیل کشت سیب زمینی متعارف به کشت ارگانیک در شهرستان اردبیل. کنگره ملی کشاورزی ارگانیک، اردبیل، 1111باقری، ا.  .21

 دانشگاه محقق اردبیلی.

لش های بازار محصوالت ارگانیک در ایران. دومین کنفرانس بین . شناسایی فرصت ها و چا1112حقیقی نسب، م.، حاجی تبار فیروز آبادی، ر.  .22

 المللی و آنالین اقتصاد سبز، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال.

 



[Type text] 

 

 6 

The transition from conventional agriculture to organic agriculture: 

challenges and opportunities 
 

Vahid Mohammadi 1*, Jafar Yaghoobi 2 

 

1-Graduate student of agricultural extension and education at Zanjan University 

2- Associate Professor of Agricultural Extension and Education, Zanjan University  

* Corresponding author:Vahidmohammadi95@znu.ac.ir 

 

 

ABSTRACT 
Conventional agriculture has caused environmental pollution due to excessive use of pesticides. Organic 

farming does not harm the environment because  in this farming system use of pesticides is limited so organic 

farming Provide healthy foodstuffs. The present research seeks out the challenges and opportunities of 

organic agriculture. This research is a Review Article and has been used for articles published in journals and 

conferences. The results showed that the economic challenges were the reduction of production and income, 

infrastructure such as the lack of sufficient supplies for transporting organic products, supportive such as the 

lack of educational training classes, motivational such as lack of interest in the cultivation of organic 

products, technical management, such as problem in Control of diseases and information and knowledge such 

as low level of education in organic agriculture, as well as organic farming with opportunities such as 

excessive workforce in the country, reducing water and soil pollution, climate variation in the country, small 

land, reducing soil erosion And degradation of fertile land. To meet challenges, suggestions such as training 

and promotion classes will be held to increase farmer knowledge. The means of transport and production of 

insects useful for control pests and diseases by knowledge-based companies should be considered. with 

advertising in the media to increase consumer awareness of organic products, government procurement of 

guaranteed organic products, provision of facilities for organic farmers and organic land insurance. 

 

 Keywords: conventional agriculture, organic farming, economic challenges, workforce, supportive 

challenges. 
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