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 چکیذٌ

ّذف ایي هقبلِ تحلیلی  .ضذُ است اهب در ایزاى ٌَّس در اثتذای راُ  قزار دارین اگزچِ کطبٍرسی ارگبًیک سبلْبست تجذیل ثِ یک رٍیکزد خْبًی

ًتبیح ایي ثزرسی ًطبى داد هْوتزیي دالیل  .ثَدکطبٍرسی ارگبًیک در ایزاى  تَخِ ثِِ ضذُ است، ثزرسی هْوتزیي دالیل کِ ثِ رٍش اسٌبدی تْی

کبّص تٌَع سیستی ٍ ثِ حبضیِ راًذُ ضذى ّبی حبصلخیش ٍ هٌبثغ طجیؼی، هیيفزسبیص ٍ تخزیت ساًذ اس تَخِ ثِ کطبٍرسی ارگبًیک ػجبرت

حوبیت سبسهبى خَار ٍ ثبر ، آٍریٍ ارس صزفِ خَیی ارسی التحصیالى کطبٍرسی،ًیزٍی کبر سیبد ثَیض تؼذاد سیبد فبرؽ ثذرّبی ثَهی،

 .ثْجَد سالهت ػوَهی خبهؼِ ٍ ّوچٌیي ایزاى اقتصبدی ٍ آسبى ثَدى کطبٍرسی ارگبًیک دراس کطبٍرسی ارگبًیک، ( FAO)خْبًی

 ، تَسؼِ کطبٍرسی ارگبًیککطبٍرسی ارگبًیک، غذای سبلن، کطبٍرسی پبیذار  :کلمات کلیذی

 مقذمٍ

ات هبًذُ ایي هَاد در تَلیذ یثبقهضز ت در تَلیذ هحصَالت کطبٍرسی ٍ اثزا... ٍ  ّب َّرهَىاثزات ًبهطلَة استفبدُ اس سوَم ٍ کَدّبی ضیویبیی، 

هتضبد ثب رٍش کطبٍرسی هذرى ٍ  کبهالًثز رٍی سالهتی اًسبى در کطَرّبی صٌؼتی پیطزفتِ هَخت تحَل کطبٍرسی در خْتی  کطبٍرسی

 .ی سٌتش ضذُ در تَلیذ هحصَالت کطبٍرسی ضذُ استّب ًْبدٍُ هَاد ضیویبیی ٍ یب م خلَگیزی اس هصزف ّزگًَِ سوَ

حیبتی ٍ کزهی ثِ ًقل اس هلک )ذ ثبضّبی هْن ثخص کطبٍرسی کطَرّب هیی اس سیبستیبثی ثِ یک ًظبم پبیذار کطبٍرسی، یکت دس

ثز . ..سیست هحیطی ٍ ،ػلَم هختلف اس قجیل کطبٍرسی، اختوبػی ًظزاى صبحتدر ایي سهیٌِ ثسیبری اس (. 9831سؼیذی ٍ ّوکبراى، 

بٍرسی تأکیذ دارد ثبیذ ثب ًظبهی کِ اصَل آى ثز هجٌبی ایي ثبٍرًذ کِ ًظبم هتؼبرف کطبٍرسی کِ ثز هصزف ثی رٍیِ سوَم ٍ هٌبثغ کط

ٍ اراضی کطبٍرسی است ة ثزداری اس هٌبثغ، حفظ هحیط سیست ٍ ثْجَد کیفیت هٌبثغ آی خبرخی، تؼبدل در ثْزُّب ًْبدُهصزف کوتز 

است ثِ ػٌَاى یکی اس ّبی هٌحصز ثِ فزدی کِ دارد، قبدر  یضگیٍدر ایي هیبى کطبٍرسی ارگبًیک ثب تَخِ ثِ . خبیگشیي ضَد

یبثی ثِ تَسؼِ پبیذار کطبٍرسی در کطَر هَرد تَخِ قزار ت راّکبرّبی کبّص هطکالت سیست هحیطی ٍ سالهتی ٍ راّی ثزای دس

  .گیزد

استزالیب، چیي ٍ . ّکتبر ثزآٍرد ضذُ است 89205532، 5002ٍ  5002ّبی  سطح سیز کطت هحصَالت ارگبًیک در خْبى طی سبل

اًذ  ّکتبر ثیطتزیي سطح سیز کطت هحصَالت ارگبًیک را داضتِ 5300000ٍ  8722250، 95952288تزتیت ثب آرصاًتیي ثِ 

(IFOAM,2007 .) 

ایي در حبلی است کِ در . دادى خبهؼِ خْبًی ثِ هحصَالت ارگبًیک ٍ ػبری اس سن ٍ هَاد ضیویبیی دارد ایي آهبر ًطبى اس اّویت

IFAOM یک در ایزاى، ثز اسبط گشارشسطح سیز کطت هحصَالت ارگبً 5002سبل 
 .ثبضذ یهّکتبر  500 9

 
 .داًطدَیبى کبرضٌبسی ارضذ تزٍیح ٍ آهَسش کطبٍرسی، داًطگبُ تزثیت هذرط تْزاى: 9ٍ5*
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  .پزداسدایي هطبلؼِ ثِ ثزرسی هْوتزیي دالیل لشٍم تَخِ ثِ کطبٍرسی ارگبًیک هی

 مًاد ي ريشُا

ای، ثزای تْیِ ایي هقبلِ ثزرسی هطبلؼبت کتبثخبًِ. هقبلِ حبضز اس ًَع هطبلؼبت تحلیلی است کِ ثِ رٍش اسٌبدی تْیِ ضذُ است

 .گذضتِ هَرد تَخِ قزار گزفتکبٍش ایٌتزًتی ٍ ثزرسی ٍ تحلیل ًظزات ًَیسٌذگبى 

  لسيم تًجٍ بٍ کشايرزی ارگاویک در ایران

 ًتبیح ٍ ثحث

در . پزداسددالیل سیبدی ثزای تَخِ ٍ تَسؼِ کطبٍرسی ارگبًیک در کطَر ٍخَد دارد اهب ایي هطبلؼِ ثِ ثزرسی هْوتزیي ایي دالیل هی

 .هَرد اس ایي دالیل اضبرُ ضذُ است اداهِ ثِ چٌذ

 َای حاصلخیس  ي مىابع طبیعیفرظایش ي تخریب زمیه -1

ّبی حبصلخیش ٍ هٌبثغ طجیؼی ثؼذ اس استزالیب هقبم دٍم خْبى را دارد؛ یؼٌی رقوی ایزاى اس ًظز حدن فزسبیص ٍ تخزیت سهیي

رٍیِ کَدّب ٍ ثی هصزفدالیل ػوذُ ایي اهز تي خبک در ّز ّکتبر تخزیت ٍ فزسبیص ٍخَد دارد کِ یکی اس  88هؼبدل 

 (. 9831هلک سؼیذی ٍ ّوکبراى، )ثبضذ ّبی ضیویبیی در ثخص کطبٍرسی هیکصآفت

 کبّص تٌَع سیستی ٍ ثِ حبضیِ راًذُ ضذى ثذرّبی ثَهی -5

ّب ّوزاُ ثَد  کص کِ ثب هصزف کَدّب ٍ آفت ٍ تزٍیح استفبدُ اس ارقبم پزثبسدُ 9120ثب ٍرٍد اًقالة سجش در ایزاى در دِّ 

کطبٍرسی ارگبًیک ثزای . استفبدُ اس ثذرّبی ثَهی ثِ حبضیِ راًذُ ضذ ٍ سزآغبس استفبدُ اس سوَم ٍ کَدّبی ضیویبیی ضذ

تٌَع سیستی ثسیبر هٌبست است ٍ ثب تطَیق ٍ تَسؼِ تٌَع سیستی ثِ تثجیت ثبفت خبک، حفظ چزخِ آة، چزخِ کزثي، 

 (.9831سادُ ٍ ّوکبراى،  هلک)کٌذ هیي کوک هیچزخِ هَاد غذایی ٍ آلَدگی کوتز س

 التحصیالن کشايرزیویريی کار زیاد بًیص تعذاد زیاد فارغ -3

یالى کطبٍرسی، ّشیٌِ تَلیذ هحصَالت ارگبًیک ًبچیش التحص فبرؽدر کطَر ایزاى ثب تَخِ ثِ ًیزٍی کبر سیبد ٍ تؼذاد ثبالی  

ثزای کطَرّبی در حبل تَسؼِ ثِ ِ ی هقبیسِ ضًَذ هیشاى سَد حبصلثَدُ ٍ چٌبًچِ تَلیذات ارگبًیک در ثبسارّبی خْبً

 . هزاتت اس کطَرّبی پیطزفتِ ثیطتز است

 ي ارز آيری صرفٍ جًیی ارزی -4

در ک کطبٍرسی ارگبًیِ تَاى گفت ک یهضَد  یًوثب تَخِ ثِ ایٌکِ توبم هَاد ضیویبیی در کطَرّبی تَسؼِ ًیبفتِ تَلیذ 

در ایزاى یبراًِ (. 9831رحوبًی، )است  تز ثبصزفِخزٍج ارس اس کطَر صزفِ خَیی کزدُ ٍ در  هقبیسِ ثب کطبٍرسی صٌؼتی

ٍ  گیزداًذ ٍ ثب یک ضطن قیوت ٍارداتی در اختیبر کطبٍرساى قزار هیهیلیبرد تَهبًی ثِ کَدّبی ضیویبیی اختصبظ دادُ 300

چبیچی، )کٌٌذرٍیِ اس ایي کَدّب استفبدُ هیثیثِ دلیل ارساًی ٍ ػذم ًظبرت کبرضٌبسبًِ کطبٍرساى ثِ صَرت افزاطی ٍ 
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کٌذ، ثب تَلیذ هحصَالت ارگبًیک  یهثزاثز  7ب ت 5اس طزف دیگز تَلیذ هحصَالت ارگبًیک، ارسش صبدرات را   (.9833

تزٍیح هحصَالت ارگبًیک ثِ ًقل اس رحوبًی، ٍ اًدوي تَسؼِ )ضَد  یهثزاثز  7ارسش صبدرات هحصَالت کطبٍرسی 

ی در ػزضِ هحصَالت کطبٍرسی ثِ ا ػوذُتَاًذ سْن  یهکطبٍرسی ایزاى ثب تَلیذ ٍ تَسؼِ هحصَالت ارگبًیک . (9831

 (. 9831رحوبًی، )ثبسار خْبًی داضتِ ثبضذ 

 از کشايرزی ارگاویک( FAO)حمایت ظازمان خًار ي بار جُاوی -5

ثزای تَلیذ غذای هطلَة، هَرد تأییذ ٍ ، کطبٍرسی ارگبًیک را ثِ ػٌَاى ػٌصزی هؤثز (FAO)سبسهبى خَارثبر خْبًی 

یضُ کطَرّبی ارٍپبیی ًیش تَسؼِ ثِ ٍثسیبری اس کطَرّبی خْبى . ی کطبٍرسی ایي سبسهبى قزار دادُ است یتِکوحوبیت 

یضُ ٍٍ در آیٌذُ ًشدیک هطخصِ حضَر در ثبسارّبی خْبًی ثِ  اًذ دادُی اخزایی خَد قزار ّب ثزًبهِکطبٍرسی ارگبًیک را در 

 (.Willer and Yussefi, 2004) ی تَلیذات ثبغی، ػزضِ هحصَالت ػبری اس تزکیجبت ضیویبیی خَاّذ ثَدثزا

 اقتصادی ي آظان بًدن کشايرزی ارگاویک  -6

، (تي در ّکتبر 5حذٍد )در ایزاى ثب تَخِ ثِ حدن ػظین ضبیؼبت ٍ ثقبیبی گیبّی هبًٌذ ثقبیبی گیبّی در ضبلیشارّب 

، اهکبى ارتقبء کیفیت کَدّبی داهی اس طزیق سیستن ...ٍ( ّکتبر تي در 2حذٍد )، آسٍال (ر ّکتبرتي د 7حذٍد )ّب  ًخلستبى

، تٌَع اقلین در کطَر ٍ اهکبى تَلیذ در ّوِ سبل ٍ ضزایط ...ّبی ًَ هبًٌذ خَرضیذی، ثبدی ٍ ثیَگبس، اهکبى کبرثزد اًزصی

ثبضذ  تز اس ثسیبری اس هٌبطق خْبى هی تز ٍ آسبى قتصبدیهحصَالت ارگبًیک ا فزاٍاًی ًیزٍی کبر، تَلیذات ٍ خطک هحیطی

 (.9832؛ لیبقتی ٍ ّوکبراى، 9831رحوبًی، )

 بُبًد ظالمت عمًمی جامعٍ -7

اػالم کزد کِ ػلت آى  958رتجِ ثْذاضتی ایزاى را در ثیي کطَرّبی دًیب  5005در سبل   (WHO)سبسهبى ثْذاضت خْبًی

ِ کَد ضیویبیی در هشارع  ٍ ثبقی هبًذى اثزات ٍ تزکیجبت آًْب در هحصَالت سَء تغذیِ ٍ ػذم رػبیت اصَل هصزف ثْیٌ

ٍخَد کبدهین ٍ ًیتزات ثیص اس اًذاسُ سطح استبًذارّبی خْبًی در هحصَالت کطبٍرسی ٍ سجشیدبت . ثبضذکطبٍرسی هی

سیزا . یی را داضتِ ثبضذّب ثَیضُ سزطبى دستگبُ گَارش در ایزاى ًسجت ثِ سبیز کطَرّب آهبر ثبالثبػث ضذُ است سزطبى

ثبضذ کِ ایي تزکیجبت ضیویبیی اس هْلک تزیي کَدّبی هصزفی درکطبٍرسی ایزاى اس ًَع کَدّبی اٍرُ ٍ فسفز هی% 30

 (.33چبیچی، )سوَم ّستٌذ

 گیریوتیجٍ

هْوتزیي دالیل تَخِ ثِ  ًتبیح ایي ثزرسی ًطبى داد. ّذف کلی ایي ثزرسی ثیبى هْوتزیي دالیل لشٍم تَخِ ثِ کطبٍرسی ارگبًیک ثَد

کبّص تٌَع سیستی ٍ ثِ حبضیِ راًذُ ضذى ّبی حبصلخیش ٍ هٌبثغ طجیؼی، اًذ اس فزسبیص ٍ تخزیت سهیيکطبٍرسی ارگبًیک ػجبرت

، حوبیت کطبٍرسی ارگبًیک آٍریالتحصیالى کطبٍرسی، صزفِ خَیی ارسی ٍ ارسثذرّبی ثَهی، ًیزٍی کبر سیبد ثَیض تؼذاد سیبد فبرؽ

اس کطبٍرسی ارگبًیک، اقتصبدی ٍ آسبى ثَدى کطبٍرسی ارگبًیک در ایزاى ٍ ّوچٌیي ثْجَد ( FAO)هبى خَار ٍ ثبر خْبًیسبس

 .سالهت ػوَهی خبهؼِ
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Abstract 

Although organic farming for many years has been transformed into a global approach, but in Iran 

are still in the beginning.
 
This article documents the method of analysis has been prepared, reviewed 

the most important reasons to consider organic farming in Iran. The survey results showed The 

main reasons are due to organic farming Erosion and destruction of fertile land and natural 

resources,
 
Biodiversity loss and marginalization of indigenous seeds, High labor and the large 

number of agricultural graduates, Savings and foreign currency exchange, Food and Agriculture 

Organization(FAO) support for organic farming, Economical and easy to organic farming in Iran, 

Also improve public health. 

Keywords: organic farming, healthy food, sustainable agriculture, Development of Organic 

Farming. 

 


