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 چکیده:

شارکت   شورهای آذربایجان، ترکیه و ایران طی یک         15این مطالعه با م شاورزی ک سان ک شنا نفر از کار

کشاورزی  های گیری از روش های مشارکتی و تسهیلگری برای ارتقای شیوه   ای و با بهرهکارگاه آموزشی دو هفته 

شیوه      3خوب در عین توجه به تجارب  ستیابی به  شتراک و افتراق آنها در زمینه د شور و نقاط ا شاورزی  ک های ک

سال   صول      95خوب در  شد. در این تحقیق تالش شد با مرجع قرار دادن ا منتشر   FAOکه توسط   GAPانجام 

های کشاورزان  شرایط و ویژگی ای که بیشتر با  ای از این اصول تهیه شود به گونه  شده است نسخه ویرایش شده    

سازگار بوده و به ارائه راه خرده سالم را در کل فرایند تو     پا  شاورزی  سیدن به ک لید تا بازار برای هایی بپردازد تا ر

 تر عملیاتی کند.کشاورزان ضعیف

 

 .GAPپا، اصول : کشاورزی خوب، کشاورزان خردهکلمات کلیدی
 

 

  مقدمه

 

( تولیدکنندگانی که به لحاظ منابع قوی هستند توانسته   GAPهای کشاورزی خوب ) به کارگیری اصول شیوه  از رهگذر 

ستاندارد کرده و برای آن گواهی اخذ    شان را ا شده تا در   اند فرایند تولید و پس از تولید تجارت ملی و جهانی  کنند، و این باعث 

ماند، مانند اینکه دقیقا  چه کسننانی  میما کماکان پرسننش هایی اسنناسننی باقی   زنی بهتری برخوردار باشننند. اازموقعیت چانه

سانی بهره شوند، و چگونه؟  مند میبهره  GAPاز شاورزان    رهیا GAPآیا  ؟شوند و چرا مند نمیچه ک سب برای همه ک فتی منا

 ؟است

هستند، ماموریتی کلیدی برای کارشناسان و فعاالن بخش کشاورزی، این       فقیر پاهایی که اغلب کشاورزان خرده درکشور 

ستانداردها و  تر کنند. بجای آنکه تمامی تولیدرا دربرگیرنده GAPاست که   سوق داده شوند،     GAPاصول   کنندگان به سمت ا

 پا تطبیق دهیم.های کشاورزان خردهرا با شرایط  و محدودیت GAPآن هستیم که  نیازمند

 FAO      شیوه صول  صل را به  عنوان ا شاورزی خوب  یازده ا صول به عنوان     (GAP)های ک ست که این ا تعریف کرده ا

 . آنچه در این بخش ارایه شده حاصل تالش  (2) پا مورد استفاده قرار گرفته است  برای کشاورزان خرده  GAPمنبعی برای تهیه 

ست که در کارگاه  صول  هفته 2افرادی ا شتر بر    GAPای، روایتی متفاوت از ا شکل دادند تا هرچه بی های  شرایط و محدودیت را 

 پا منطبق باشد.کشاورز خرده

در چنین بستری   و انرژی است.  ل آب، خاک، حیات وحش و چشم انداز این انسان در بستری طبیعی قرار گرفته که شام   

و معیشننت خود را در تعامل با آنها شننکل می دهد. در فرایند   د و زندگیها برای او معنا می یابها و محدودیتاسننت که داشننته

شی تاریخی برای        ن معاش و با در نظرگرفتن محدودیتتامی سان نق سی به منابع پیش روی خود دارد، این ان ستر هایی که در د



 

 

تاری پایدار در برخورد با این      پیوند دادن عوامل طبیعی مختلف نیز ایفا کرده و برای تقویت پایداری و دوام معیشنننت خود، رف       

 (.1) شکل عوامل شکل داده است

 

 

 

 

 

 

 

 .1شکل

پا  ر کشاورز، و به ویژه کشاورز خردهها و نقشی صحبت می کنیم، منظوکشاورزی از انسانی با چنین ویژگیوقتی در بستر 

 ین معیشتش تعریف کرد.  زمینه برای تام توان دواست که می

گانه  هچنین روایتی از اصننول یازدمربوط به تولیدات حیوانی اسننت. به تولیدات گیاهی و زمینه دیگر   یک زمینه مربوط

GAP پا  ید میکند. برای آنکه کشاورز خردهر کنار تاکیدی که بر هر اصل به شکل مستقل دارد، بر پیوند میان این اصول نیز تاکد

را مدنظر قرار داد، الزم است نگاهی    و پیوند معیشتی میان او و محیط  اش در نظر گرفتبتوان در بستر محیط طبیعی زندگی  را

سالمت، رفاه و      شت. در واقع محوریت  صویر دا سبت به اجزای مختلف این ت سان زمانی معنا پیدا    همه جانبه و تلفیقی ن ایمنی ان

در بستر عوامل طبیعی دید و تاثیر و تاثر تمامی اجزا بر یکدیگر را در  کند که هم خود این انسان و هم اجزای معیشتی آن رامی

 پا حرکت کرد.با شرایط کشاورز خرده GAPنظر داشت. با چنین نگاه تلفیقی است که می توان به سمت تطبیق دادن اصول 

 
 

 ها:مواد و روش

 

سهیلگ  ای آموزشی درباره به  پروژه « های خوب کشاورزی شیوه » ری برای ارتقای کارگیری مفاهیم مشارکت و ابزارهای ت

از ( COMCECمالی کمیته اقتصادی سازمان همکاری های کشورهای اسالمی )  با تامین ( Hranagric-116-2015تحت کد )

سال   15الی  1تاریخ  شرکت   95آبان ماه  شد.          15و با  سرعین برگزار  ستان  شهر شورهای آذربایجان، ترکیه و ایران در  نفر از ک

را  FAOمطرح شده از سوی   هایآنها توصیه  مطرح کردند. GAP ازاصول  تحقق هریک هایی برایهکنندگان کارگاه توصی شرکت 

ستی خود قرار دادند و با در نظر گرفت  شرایط و  به عنوان زیرد شاورز خرده ویژگین  ش های ک شان اقدام به ویرایش این   پا درک ور

صیه  صیه تو ساده کردند، برخی را با ادبیا ها را حذفها کردند. برخی تو ش تی  کلی تغییر دادند که  تر جایگزین کردند، برخی را به 

ستر محلی  شد. و نیز توصیه       در ب شته با صل این ویرایش درکنار    های تازهشان مصداق دا ساس تجارب خود ارائه کردند. حا ای برا

 .(1) هر اصل در قسمت نتایج و بحث آمده استاز هر اصل است، ذیل عنوان  FAOتوضیح کوتاهی که منعکس کننده تعریف 

 

 

 نتایج و بحث:

 هاسالمت و ایمنی انسانرفاه، 
 



 

 

 هارفاه اقتصادی و اجتماعی کشاورزان، کارگران کشاورزی و جامعه محلی آن

 تحصیل اطمینان از درآمد کافی و امنیت غذایی برای خانوار -

 های کاری ایمناستقرار شرایط و رویه -

 دستمزدهای معقول به کارگرانپرداخت شدن  -

 فراهم کردن مکان مناسب برای استراحت و شرایط خوب برای غذا خوردن  -

 استفاده از لوازم و تجهیزات پیشگیرانه -

 کشاورزیگرفتن حقوق انسانی شاغل در کار در نظر  -

 ها و امکانات تولید از فروشندگان محلیتامین نهاده -

 
 حیات وحش و چشم انداز

 کشاورزی های حیات وحش در عین حفظ پایداری مشاغلتقویت ایستگاهمدیریت و 

 های چشم اندازهای حیات وحش و ویژگیشناسایی و محافظت از زیستگاه -

 های کشت شدهدر زمین آنانری از خسارت به جلوگیو رات عملیات کشاورزی برحیات وحشاث به حداقل رساندن -

 های نادر گیاهی و جانوریو حفظ گونه رعایت تعادل بین دام و مرتع -

 به حداقل رساندن مصرف مواد شیمیایی در تولیدات کشاورزی -

 
 مدیریت انرژی و ضایعات 

منابع انرژی و   انجام عملیات بهینه و به موقع، کاهش زحمت و سختی کار نیروی کارگری، بهبود کارآیی، تنوع بخشیدن به  

 کاهش مصرف انرژی

 ارگانیک و مواد غیرارگانیکشناسایی و بازیافت ضایعات  -

 ذخیره ایمن کود و مواد شیمیایی کشاورزی -

 های اورژانسی برای به حداقل رساندن ریسک آلودگی ناشی از حوادثاستقرار رویه -

 دادن دانش و امکانات الزم برای ذخیره سازی انرژی هدر رفته در دسترس قرار  -

 به حداقل رساندن ضایعات غیرقابل استفاده -

 ز بقایای گیاهی و دامی برای تامین بخشی از مواد آلی خاکاستفاده ا -

 
 خاک

شیمیایی آن از طر     ساندن اتالف خاک، مواد مغذی و  صلخیزی خاک با به حداقل ر سایش، رونا حفظ و بهبود حا ب و  یق فر

 زمینیهای سطحی و زیرشسته شدن در داخل آب

 های خاکورزی حفاظتی ستفاده از روشا -

 های تناوب کشتآلی خاک ازطریق به کارگیری دوره حفظ یا بهبود مواد -

 انطباق مصرف کود با شرایط و مقتضیات خاک -

 انجام روش های آبیای مناسب  -

 تقویت می کنند استفاده و کشت گیاهانی که خاک را -

 
 آب

 آب و آبشوییشاندن خاک و جلوگیری از هدر رفت افزاش نفوذ نزوالت جوی در زمین های کشاورزی و پو

 کثر رساندن نفوذ آب به زمینبه حدا -

 شخم عمود بر شیب -



 

 

 آیش زمین -

 ن منابع آبدامتناع از آلوده کر -

 پایش وضعیت آبی گیاه و خاک و جلوگیری از شور شدن خاک -

 ها بر اساس آزمون خاک و گیاهاستفاده از نهاده -

 انتخاب گیاه متناسب با شرایط آب و خاک -

 رفت آب آبیاریجلوگیری از هدر -

 روش های آبیاری تغییر و بهبود -

 اجرای نظام زهکشی -

 
 تولید محصوالت و علوفه

صوالت، ارقام و گونه  شت برای           انتخاب مح شان در تناوب کا ش شان با منطقه و نق سب ساس تنا ساله برا های دائمی و یک

 های در دسترس و نیازهای بازار و مصرف کنندگان محلیها، نهادهری خاک، آفات و بیماریمدیریت بارو

 تر و نیاز آبی کمترمحصوالتی با ارزش پروتئینی باال و کشتانتخاب  -

 کشت گیاهان علوفه ای متناسب با شرایط منطقه -

 استفاده متعادل ازکودها -

 بازیافت پسماند محصوالت برای به حداکثر رساندن مزایا برای خاک -

 الم و سرحالرعایت تناوب چرای دام در مراتع برای ایجاد فرصت رشد مجدد گیاهان مرتعی به شکل س -

 استفاده از تکنولوژی های نوین در فرایند تولید محصول -

 
 ذخیره سازی و فرآوری برداشت، ازجمله درمزرعه

 های قابل قبول برای برداشت، ذخیره سازی و فرآوری محصوالت مزرعهاجرای پروتکل

 

 فرآوری بهداشتی محصول و تمیز کردن انبار قبل از ذخیره کردن -

 بندیمناسب برای بستهستفاده از وسایل ا -

 سازی و فرآوریبرداشت، ذخیرهنگهداری سوابق مربوط به  -

 وجود انبار مناسب در نزدیکی مزرعه -

 بی کارگرانواتخاذ تدابیر الزم برای پیشگیری از آلودگی فیزیکی، شیمیایی و میکر -

 ریزی برای برداشترعایت دوره کارنس سموم در برنامه -

-  

 حفاظت از محصول

ها، رعایت تناوب محصننول و  مقاوم به آفات، بیماریهای بلند مدت برای مدیریت ریسننک با بکارگیری ارقام اسننتراتژی

سیب      صوالت آ شت مح ستفاده حداقلی پذیر برای جلوگیری از بیماریچرا، وقفه در ک شیمیایی برای     ها و ا سموم  از 

 ه آفاتها با رعایت اصول مدیریت یکپارچهای هرز، آفات و بیماریکنترل علف

 وری مزرعهو بلند مدت بر محیط زیست و بهره تصمیم گیری در مورد مداخالت با در نظر گرفتن تاثیرات کوتاه -

 هاهای مقاوم برای پیشگیری بیولوژیکی از آفات و بیماریبه کارگیری کشت -

 هابینی آفات و بیماریهای در دسترس برای پیشبه کارگیری تکنیک -

 ها در تولید محصولبارزه با آفات و بیماریاجرای مدیریت ریسک و م -

 نگهداری سوابق استفاده از سموم شیمیایی -

 



 

 

 تولید حیوانات

 وریمناسب، غذا و آب کافی برای تضمین رفاه دام و بهرهفضای

نمایی واحدهای دام به صنننورت مناسنننب به منظور جلوگیری از اثرات منفی بر چشنننم انداز، محیط زیسنننت و رفاه  جا -

 حیوانات

 داری حیواناتهای مناسب برای نگهساخت سازه -

 رعایت بهداشت حیوانات و جایگاه آنها -

 جلوگیری از آلوده شدن مرتع، هوا، آب و مواد غذایی حیوانات -

 استفاه از علوفه دارای ارزش غذایی مناسب -

 جلوگیری از بوجود آمدن آسیب به حیوانات هنگام استفاده از وسایل و تجیهزات  -

 
 حیواناتسالمت 

 حفظ سالمت دام با مدیریت و نگهداری صحیح و نیز اقدامات پیشگیرانه مناسب

 های مناسب دامپزشکیجستجوکردن توصیه -

 تربیت دامپزشکان حرفه ای -

 ثبت آمار بیماری، معالجه و مرگ و میر -

 داری و اصطبلبهبود محوطه گاو -

 های پیشگیرانهانجام واکسیناسیون -

 دارهای واگیربیماری اقدامات الزم برای کنترل -

 هااتخاذ تدابیر الزم برای پیشگیری از آفات و بیماری -

 هااتخاذ تدابیر الزم برای مبارزه با آلودگی و بیماری -

 
 رفاه حیوانات

تعریف شنندن و پذیرفته شنندن رفاه خوب حیوانات شننامل رهایی از گرسنننگی و تشنننگی، رهایی از ناراحتی، رهایی از درد،   

 ، آزادی برای بروز رفتار طبیعی و رهایی از ترس و استرسآسیب یا بیماری

 کردن غذای کافی و مناسب و آب تمیز در تمام اوقاتفراهم -

 اجتناب از آسیب رساندن به حیوانات هنگام نگهداری -

 اجتناب از ازدحام بیش از حد حیوانات -

 رعایت اصول بهداشتی برای حیوانات و محل نگهداری -

 مناسب تامین نور ، فضا و دمای -

 تامین شرایط مناسب برای حمل و نقل حیوانات -

 پایبندی به اصول بهداشتی ذبح حیوانات -

 

 

 پیشنهادات 

 

کشاورزان   سازی گپ در ایران و برخورداری ر پیشنهاداتی جهت تسهیل در پیاده  با در نظر گرفتن شرایط حاکم برکشاورزی کشو   

 میشود: پا از مزایای آن پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائهخرده

 های گپبرنامه پیگیری و نظارت بر بدنه وزارت جهاد کشاورزی جهت مدیریت، ایجاد ساختار تشکیالتی ویژه گپ در -



 

 

ست       - سیا شترک اجرای  شکیل کمیته م ستگاه   ت سطح ملی با دخالت د شت،    ذی های گپ در  شاورزی، بهدا ربط جهاد ک

 سازمان استاندارد

 یان مدت و بلند مدت در برنامه توسعه کشاورزی درزمینه گپ در کشور بینی برنامه کوتاه مدت، متدوین و پیش -

 سازی گپ تدوین الزامات قانونی جهت پیاده -

 تر اجرا شود.شکلی که بتواند ساده های گپ و طراحی آن بهسازی گامساده -

ر وفق دادن آن با  پا صنندور مجوز برای اخذ گواهینامه گروهی به منظوهای کوچک برای کشنناورزان خردهایجاد تشننکل -

 پا  کشاورزان خرده

 های مربوط به اجرای گپگذاری دولت برای حمایت از کشاورزان در برابر ریسکقانون -

 برداران و کارشناسان از کشورهای پیشرو در پیاده سازی اصول گپبازدیدهای ویژه بهره -

 

 

 انیقدر

 

با مشارکت شرکت است که هفته ای  2کارگاه آموزشی  هایاز خروجییکی  وای از کار تیمی خالصهارائه شد مقاله آنچه در این 

شته نورالهی، عاطفه کریمی      کنندگان کارگاه سیاوش نیرومند، فر سن نظیفی،  شتبانی، تیم ترکیه     )تیم ایران: ح شهال د  )راد، 

(Aylin VELIOGLU,Nese SEVINC,Hulya OZCAN,SuLeyman KABAKCI,Zuhal KORKMAZ    تنیننم آذزبنناینجننان(Mehdi 

Mehdiev,Ehtibar Ibrahimov,Shaban Makhsudov,Akram hasanzade,Rasib Zeynolov)   مدرس بین المللی دوره )  و با تسهیلگری

Mohan Dhamotharan )       ضای ناظر بر کارگاه ) فرحرو ضور اع سارا باقری و ح سوی نژاد و  ز ایمانی، مهری مداحی، داور ، بابک مو

ضری( پناه ، خدیجه باقریمداح سهیلگران          فر و هاله حا ضای تیم، ت سیله از کلیه اع شد. بدین و صل  ضای ناظر کارگاه و    ،حا اع

 شود.همچنین مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل که میزبان این برنامه بودند صمیمانه قدردانی می
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ABSTRACT 
This study was carried out with the involvement of 15 agricultural experts from Azerbaijan, Turkey and Iran during 

the course of a 2 week training workshop in 2016, aiming to improve “Good Agricultural Practice” by adopting 

participatory and facilitation methods, while observing the experiences of the three countries and their similarities 

and differences in terms of achieving good agricultural practice. In this study FAO’s GAP principles were used as 

reference, and were modified so as to become more coherent and harmonious with the conditions and 

characteristics of small farmers and seeks ways in which the whole process from production to the market can 

become more feasible for weaker farmers. 
 

Key Words: Good agriculture, Small farmers, GAP principles.
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