
  محصوالت ارگانیک یعنی چه؟
  

شویم کـه فروشـندگان،       کنیم گاهی با محصوالتی مواجه می       فروشان مراجعه می    وقتی برای خرید به بازار میوه     
کنندگان این سوال پـیش       در این میان ممکن است برای برخی از مصرف        . نامند  می» ارگانیک«آنها را محصوالت    

محـصوالت ارگانیـک    : صوالت غیرارگانیک دارنـد؟ بایـد گفـت       آید که محصوالت ارگانیک چه تفاوتی با مح       
محصوالتی هستند که در تمام مراحل رشد با سیستم طبیعی هماهنگ بوده و در خاکی که از چنـد سـال قبـل                       

ها و مواد شیمیایی در آن اسـتفاده نـشده و    کش ها، قارچ علف هرزکش: گونه سموم دفع آفات گیاهی نظیر      هیچ
هـای    از سوی دیگر در ترکیبات میـوه      . کنند  شود، رشد می    انند کمپوست گیاهی تقویت می    فقط با مواد طبیعی م    

. شـود   ها اسـتفاده نمـی      گیرد و از گازها برای رشد زودرس میوه         گونه اصالح ژنتیکی صورت نمی      ارگانیک هیچ 
بافت آنها  .  هستند تر از حد معمول     رنگ  ها طبیعی بوده و نه خیلی پررنگ یا کم          همین دلیل رنگ این نوع میوه       به

ها هم متعادل بوده و طعم و بوی طبیعی و مناسبی دارند که البته                اندازه میوه . مناسب و خیلی نرم یا سفت نیست      
شان است، بعالوه پوست      های ارگانیک از غیرارگانیک هم همین طعم و بوی طبیعی           بارزترین مالک تشخیص میوه   

تر آن که در این نوع محـصوالت          از همه مهم  . ده و زیاد ضخیم نیست    های ارگانیک کامال متناسب با میوه بو        میوه
کاهش آلودگی خاک به کودها و سموم موجب باقی ماندن عناصر مفیدی مانند کلسیم، آهن، فـسفر، منیـزیم و        

  .شود ها می  در سبزیCویتامین
رشید به طور مـستقیم بـه   وسعت و محدود هستند نور خو    ای در کشورمان بسیار کم      های شیشه   از آنجا که گلخانه   
 و سایر مواد مغذی که بـرای بـه          Cتابد، لذا این محصوالت به نوعی با کمبود ویتامین          ای نمی   محصوالت گلخانه 

تر از حـد      ها سریع   ها و سبزی    از طرف دیگر برای این که میوه      . وجود آمدن به نور مستقیم نیاز دارند، مواجهند       
همین موضوع تـا حـدی در کـاهش         . کنند  یایی مختلفی استفاده می   های شیم   معمول برسند کشاورزان از روش    

  .ای موثر است های محصوالت گلخانه ها و ریزمغذی ویتامین
رویه از کودهـا،      هایی با ظاهر درشت که فاقد طعم و خاصیت هستند همگی ناشی از استفاده بی                لذا وجود میوه  

هـای خـارج از        از همه بدتر آن که برخی از میوه        .ها و باقی ماندن ترکیبات آنها در محصوالت است          کش  آفت
شـوند از مـشکالت عدیـده دیگـری           ها عرضه مـی     فروشی  های باال در میوه     فصل که وارداتی بوده و با قیمت      

  .برخوردارند
  

  اصول کشاورزی ارگانیک
  

ه ،کـشاورزی از    به دلیل نیاز روزانه مردم به تغذی       ،   کشاورزی ارگانیک بر پایه اصول خاصی بنا نهاده شده است         
  .مهمترین و بیشترین فعالیت های بشر از ابتدا تا به حال و در آینده خواهد بود

بکارگیری این اصول در کـشاورزی بـه        .تاریخ، ارزشهای اجتماعی و فرهنگی، کشاورزی را احاطه کرده است         
مل هـای تولیـد ،      داشتن احساس مسئولیت گسترده در حمایت از خاک ، آب ، گیاهان و حیوانات و دسـتورالع                

  .فرآوری و توزیع غذا و سایر کاالها بستگی دارد 
اصول کشاورزی ارگانیک برای کلیه حرکات ارگانیک در جهان و در تمام جهات سودمند مـی باشـد و توسـعه،          

  .پیشرفت و هدایت کلیه برنامه ها و استاندارد ها و همچنین هماهنگی را در عرصه جهان باعث شده است



  اصل سالمت
  صل اکولوژیا

  اصل انصاف و عدالت
  اصل مراقبت

  
  اصل سالمت

کشاورزی ارگانیک سالمت خاک ها، گیاهان، حیوانات، انسان ها و کره زمین را که هیچ یک از دیگری مجـزا و                     
  .مستقل نیست را باید حفظ و افزایش دهد

م مجزا نبوده و خاک هـای       این اصل خاطر نشان می سازد که سالمت افراد و جوامع انسانی از سالمت اکوسیست              
  .سالم ، محصوالت سالم و حیوانات سالم و انسان های سالم را بوجود می آورند

نقش کشاورزی ارگانیک چه در کشاورزی و چه در فرآوری و چه در توزیع یـا مـصرف، پایـداری و افـزایش                       
کشاورزی ارگانیـک در    .شدسالمت اکوسیستم ها و ارگانیسم ها از کوچکترین مخلوقات در خاک تا انسان می با              

از سـوی  .نظر دارد با تولید با کیفیت باال و غذای مغذی به کاهش مراقبت های رفاهی و سالمتی کمـک نمایـد     
یوانی و افزودنی های غذایی که ممکـن        ، آفت کشها، داروهای ح    )کودها(دیگر باید از کاربرد تقویت کننده ها        

  .است تاثیرات زیان باری به سالمت داشته باشد پرهیز شود
  

  اصل اکولوژی
کشاورزی ارگانیک باید براساس سیستم ها و سیکل های اکولوژیکی، کار با آنها، رقابت آنها و کمک به پایداری                   

  .آنها بنیان گذاشته شود
باید متناسب با باالنس هـای      ) طبیعی(یستم های برداشت از منابع وحشی     در کشاورزی ارگانیک، چراگاه ها و س      
  .اکولوژیکی و سیکل های طبیعی باشد

کسانی که محصوالت کشاورزی ارگانیکی را تولید ، فراوری ، تجارت و یا مصرف می نماینـد بایـد از محـیط                      
  .یت نمایند و به آنها سود برسانندعمومی شامل باغ ها ،کلیماها،مکان های طبیعی، زیستگاه هاو آب و هوا حما

  
  اصل انصاف و عدالت

کشاورزی ارگانیک باید با توجه به فرصت ها و قابلیت های زندگی و محیط های عمومی اطمینان از انـصاف را                     
آنهایی که درگیر کشاورزی ارگانیک شده اند باید روابط انسانی را به طریقی هدایت نمایند که در                 .ایجاد نماید 

وح از رعایت عدالت و انصاف برای تمام اعضاء دست اندرکار، کشاورزان، کارگرها، فراوری کنندگان،               تمام سط 
کشاورزی ارگانیک باید برای هر شخصی که درگیر آن می شـود  .تجار و مصرف کنندگان اطمینان حاصل نمایند     

  .سالم کمک نمایدکیفیت خوبی از زندگی را ایجاد نماید و به کاهش تنگدستی و فقر و حاکمیت غذای 
  

  اصل مراقبت
کشاورزی ارگانیک باید به صورت پیشگیرانه و مسوالنه به منظور حمایت از سالمت و آسایش نسل هـای بعـد و                     

کشاورزی ارگانیک سیستم پایدار و زنده ای است که به شـرایط و تقاضـاهای داخلـی و                  . محیط مدیریت شود  
  .خارجی پاسخ می دهد



  رای محیط زیست فواید کشاورزی ارگانیک ب
  

در کشاورزی ارگانیک چون بـه اکوسیـستم        .       خیلی از تغییرات در محیط زیست در درازمدت اتفاق می افتد          
در مورد خاک نیـز در کـشاورزی ارگانیـک از           . احترام گذاشته می شود اثر مخربی برای محیط  زیست ندارد          
همچنـین بـا    . استفاده می شود  ... هان پوششی و    کمترین شخم ، کودهای بیولوژیکی ، تناوب کشت مناسب، گیا         

و میزان . بهبود جانوران مفید خاک و تخمیر مواد آلی ، بافت خاک بهبود یافته و  باروری خاک افزایش می یابد                   
به همین دلیل فرسایش خاک کم گردیده و تنـوع زیـستی خـاک              . مواد مغذی بیشتری به خاک داده می شود       

  .افزایش یافته
ری  از مناطق کشاورزی، آب به دلیل مصرف بی رویه کود و سموم آلوده گردیده است و بـه دلیـل                          در بسیا 

برای .  اینکه در کشاورزی ارگانیک از این مواد کمتر استفاده می گردد به همین دلیل آب نیز آلوده نمی گردد                  
  .ز استفاده می گرددباروری خاک در کشاورزی ارگانیک از کمپوست ، کودها ی حیوانی و کودهای آلی نی

    برای تولید کودهای شیمیایی باید از منابع تجدید نشدنی مانند نفت اسـتفاده کـرد و چـون در کـشاورزی                     
  .ارگانیک از این مواد استفاده نمی گردد پس آلودگی هوا نیز کمتر است

ی انجام شده در کشاورزی     زیرا خیلی از فعالیتها   .      همچنین کشاورزی ارگانیک از اثرات گلخانه ای می کاهد        
ارگانیک مانند حداقل شخم ، استفاده از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن ، باز گرداندن ضایعات کشاورزی به خاک                  
، استفاده از گیاهان پوششی باعث افزایش بازگشت کربن به خاک گشته و حفظ و ذخیره سازی کربن  را باعـث                      

  .می گردد
مثالً استفاده از بذور    . ن تنوع زیستی هستند و هم استفاده کننده از تنوع زیستی                کشاورزان ارگانیک هم نگهبا   

هـدف کـشاورزی    . بومی که مقاومت بیشتری نسبت به بیماریها و شرایط بد محیطی دارند بسیار مرسوم اسـت               
  .ارگانیک  تشویق و توسعه تنوع زیستی است و گواهی های تایید ارگانیک  بر این مساله نظارت دارند

    کشاورزی ارگانیک با اکولوژی هماهنگ  است و باعث تثبیت بافت خاک ، حفظ چرخه آب ، چرخـه کـربن ،                      
  چرخه مواد غذایی و آلودگی کمتر زمین است

  
 سید کسری بابائی ، اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان:گردآوری مطالب 

  
  :منابع مورد استفاده 

  انجمن ارگانیک ایران -
 غذاهای ارگانیک -
- ir.hakimemehr.www 
- www. Organic-agriculture-persian blog.ir 
- www.sabziran.ir 


