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  چکیده

ي بسیار طوالنی برخوردار است، ولی کشاورزي زیستی  ی از سابقهو تولید محصوالت کشاورزي بدون استفاده از مواد شیمیای یسنت ياگر چه کشاورز
د محلی متکی بوده و فعالیت آن بر حفظ تعادل اکولوژیکی و توسعۀ مطلوب فرآیندهاي بیولوژیک استوار است و از طـرف دیگـر   یکه اساساً بر منابع تول

شواهد زیادي حاکی از برتري کشاورزي زیستی بـر کشـاورزي رایـج از    . نیست ي چندانی برخوردار است، از سابقه یمقررات و استانداردهاي خاص يدارا
و  يا گلخانه ي، کاهش گازهایو دام یسموم شیمیایی در مواد غذایی گیاه يایش تنوع زیستی، کاهش بقایازهاي مختلف زیست محیطی مانند اف جنبه

در  یسطح زیر کشت جهانی محصوالت زیست. وجود دارند يو اقتصاد یالت اجتماعمانند تولید پایدار و عد ياقتصاد -یاجتماع يها گرماي زمین و جنبه
زیستی مبتنـی بـر    يهاي کشاورز نظام. میلیارد دالر در سال رسیده است 38میلیون هکتار و ارزش تجاري محصوالت زیستی به  31حدود  2006سال 

ف کنندگان، رقابت عادالنه بین تولیدکنندگان و تسهیل در تجـارت محصـوالت   استانداردهاي خاص و دقیقی هستند که در آنها امنیت و اطمینان مصر
هستند که باید در کلیـۀ   ییها شنهادات و ضرورتیشامل اصول، قواعد، پ یستیاستانداردها در کشاورزي ز. ها در نظر گرفته شده است زیستی بین دولت

ي بسیار طوالنی دارد و برخی محصوالت مهم زراعی فعلی  ما از نظر کشاورزي سابقه با وجودي که کشور. مراحل تولید و فرآوري تا مصرف رعایت شوند
امروزه . اند، متأسفانه هنوز در چارچوب کشاورزي زیستی نوین، فاقد مقررات ملی است در دنیا از قبیل غالت و حبوبات در این قسمت از جهان اهلی شده

هاي تازه، زعفران و  پسته، گردو، خرما، کشمش، میوه(خود را نسبت به خرید محصوالت زیستی ایران  خصوص اتحادیۀ اروپا، تمایل بازارهاي خارجی و به
در این مقاله سعی شده است تا ضمن . ن وجود ندارداایر یدر این رابطه با تولید محصوالت زیست یگونه مقررات مل اند، ولی هنوز هیچ اعالم داشته) غیره

جهت تولید زیستی محصوالت زراعی و باغی براي کشور ایران  یلی موجود در این زمینه، مجموعه استانداردهاي پایه و اصلالمل بررسی و مرور قوانین بین
  . تهیه و پیشنهاد شوند

  
  هاي تولید زیستیدکشاورزي زیستی، کشاورزي پایدار، استاندار :کلیدي هاي واژه

  
           5 4 3 2 1 مقدمه

شرفته در کشورهاي صنعتی و پیوصاً خصدر سرتاسر دنیا و  امروزه
هاي جایگزینی در کشاورزي هستند که ضمن توانایی  دنبال سیستم به

 و منابع تولید محصوالت کافی و کیفی، حداقل تخریب محیط زیست
داشـته و در عـین حـال از ثبـات و پایـداري دراز مـدت نیـز        را در بر 

تـرین   ناسـب عنـوان یکـی از م   بـه  ٦کشاورزي زیستی .برخوردار باشند

                                                        
اعضاي هیأت علمی گروه زراعت دانشکده کشـاورزي، دانشـگاه فردوسـی     -5و  4، 3، 2، 1
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6- Organic Agriculture 

مورد توجـه   ٧هاي کشاورزي رایج تولیدي جایگزینی سیستم هاي نظام
متخصصین کشاورزي و محیط زیست، کشاورزان و عامه مردم و نیز 

در سطح جهـان قـرار گرفتـه و تحقیقـات      و سیاستگذاراندولتمردان 
بطـور  پایدار  يتولید ايه نظاموسیعی در زمینۀ ابعاد مختلف این نوع 

تعاریف مختلف کشاورزي زیسـتی در   .گسترش است به رواي  فزاینده
بنـا بـه تعریـف    . سطح جهان عمدتاً از مبنـاي مشـترکی برخوردارنـد   

که یک سازمان  ٨)آیفوم( المللی جنبش کشاورزي زیستی اتحادیۀ بین
 ام تولیـدي اسـت،  دار گسترش این نظ مستقل بوده و عهده المللی بین

 تولید است که اساساً بر منابعکشاورزي  نظامنوعی زیستی کشاورزي 
                                                        
7- Conventional Agriculture 
8- International Federation of Organic Agriculture Movement 
(IFOAM) 
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محلی متکی بوده و فعالیت آن برحفظ تعـادل اکولـوژیکی و توسـعۀ    
مطلوب فرآیندهاي بیولوژیک استوار است، بنابراین حاصلخیزي خاك 

هاي کشاورزي زیستی  و تنوع زیستی و پایداري، اجزاي کلیدي سیستم
م در این تعریـف، کشـاورزي زیسـتی نـوعی نظـا      .شوند محسوب می

مدیریتی جامع است که در آن کمیت و کیفیت محصوالت از تولید تا 
کننده، سالمت خاك، گیاه، حیوان، انسـان،   فرآیند و انتقال به مصرف

عنوان یک موجود واحـد   ي زمین به ها، محیط و سیاره میکروارگانیسم
رعایت شده و اصول اکولوژیکی و محیط زیست و نیز اصول عدالت و 

و احتـرام بـه مخلوقـات در نظـر گرفتـه شـده اسـت        روابط اجتماعی 
(Ghorbani & Koocheki, 2006) .بیولوژیکی«هاي  معموالً واژه «

هاي تولید محصوالت زیسـتی   نیز براي تشریح نظام» اکولوژیکی«و 
هاي اجتماعی و اخالقی از جمله رفتار  امروزه، جنبه. استفاده شده است

استفاده از نیروهاي کار خانوادگی  منصفانه با کارگران، تجارت عادالنه،
هـاي رفـاهی بـراي حیوانـات را نیـز در       و منابع محلی، رعایت جنبـه 

  . (IFOAM, 2001)کنند  هاي کشاورزي زیستی منظور می نظام
ي رشد بازارهـا بـراي محصـوالت     در حال حاضر، سرعت فزاینده

زاي آن، مشوق خوبی براي کشاورزان است  هاي درآمد زیستی و جنبه
(Guthman, 2001) . تقاضا براي این محصوالت عمدتاً به دو عامل

ي سـالمت و طعـم بهتـر و دیگـري      شود که یکی درجه ربط داده می
تـرس از  . زیسـت اسـت   نوایی این نـوع سیسـتم تولیـد بـا محـیط      هم

عامل ) اند محصوالتی که دستکاري ژنتیکی شده(محصوالت تراریخته 
یستی در آمریکـا بـوده اسـت    دیگري در افزایش فروش محصوالت ز

(NBJ, 1999) .  نتایج یک بررسی نشان داده است که پرداخت مبلـغ
بیشتر براي محصوالت زیستی توسط مصرف کنندگان، یکی از عوامل 
اصلی است که کشاورزان رایج را به سوي کشاورزي زیستی سوق داده 

هایی که در کشـورهاي صـنعتی انجـام شـده      بر اساس بررسی. است
انـد کـه مصـرف ایـن نـوع       هـا اظهـار کـرده    از آمریکایی% 84است، 

طور کلـی، حـدود    به. (Harris, 1990)دهند  محصوالت را ترجیح می
طور مـنظم ایـن محصـوالت را در حـد      خانوارهاي آمریکایی به% 10

هاي پر اوالد تـا   در خانواده% 8/4کنند که از  چشمگیري خریداري می
تـرین عوامـل ایـن     مهـم . تغیر اسـت اوالد م هاي کم  در خانواده% 18

، اندازة خـانوار  )اثر مثبت(، تحصیالت )اثر مثبت(نوسان، میزان درآمد 
. (Spence, 1999)است) اثر منفی(هاي زیادتر  ، وجود بچه)اثر منفی(

سوم مصرف کنندگان، گاهگاه این محصوالت را خریـداري   حدود یک
کنند،  خریداري نمیکنندگانی که این محصوالت را  از مصرف. کنند می
عدم تفاوت آنها از نظـر کیفـی،   % 19گران بودن را دلیل اصلی، % 28
ناراضی بودن از کیفیـت  % 6اطالع نداشتن از این محصوالت و % 80

  . اند این محصوالت را ذکر کرده
جنبش کشاورزي زیستی در کشورهاي صنعتی از جمله انگلستان، 

اي در مقابـل   عنـوان گزینـه    بـه  1940و  1930ژاپن و آمریکا از دهۀ 
ویـژه مصـرف زیـاد کودهـاي       سازي کشاورزي و بـه  گسترش فشرده

هایی چـون اتحادیـۀ    ، سازمان1940تا اواخر دهۀ . نیتروژنه ظهور کرد
خاك در انگلستان که توسط بالفور تأسیس شـد، مؤسسـۀ انتشـاراتی    

بـه  رادل در آمریکا که توسط رادل بنا نهاده شـد و بیولنـد در آلمـان    
هاي هانس مولر  فعالیت. عنوان مؤسسات اولیۀ کشاورزي زیستی بودند

شـده در   ي اولین برچسب محصوالت گـواهی  در آلمان، منجر به ارائه
در ایـن  . جهان با عنوان بیولند شد که تاکنون نیز ادامه داشـته اسـت  

ي کشـاورزي   ، موکیچی اکادا در ژاپن ایـده 1930ي  خصوص در دهه
ي کشاورزي زیسـتی بـراي    واژه. (Lotter, 2003)داد طبیعی را ارائه 

توسط لرد نورت بورن در کتـابش بـا عنـوان     1940اولین بار در دهۀ 
نـامبرده ایـن   . (Scofield, 1986)کار برده شد  به» نگاهی به زمین«

تنها در ارتباط با کاربرد مواد آلی براي حاصـلخیزي خـاك،    واژه را نه
طراحی و مدیریت مزرعه در قالبی جـامع  عنوان مفهومی براي  بلکه به

ایـن نـوع رهیافـت    . دام استفاده کـرد  -گیاه -و از طریق تلفیق خاك
ي کشـاورزي زیسـتی امـروزي را     ي اولیه هسته ،)مند نظام(سیستمی 

هـاي   در سـال . (Lampkin & Padel, 1994)تشـکیل داده اسـت   
ش منظـور گسـتر   ها و مؤسسات مختلفی بـه  ، سازمان1970تا  1960

در سال . کشاورزي زیستی در کشورهاي مختلف جهان تأسیس شدند
ــه 1972 ــد در فرانســه، اتحادی ــاي مختلفــی از تولی ــن  ه ــدگان ای کنن

المللـی جنـبش کشـاورزي     هم آمدند و فدراسیون بین محصوالت گرد
م یک سازمان خصوصی غیـر انتفـاعی   اآیفو. زیستی را تأسیس کردند

عضو از  770در حال حاضر داراي است که مرکز آن در آلمان است و 
، براي اولین بار در آمریکا تولیدات 1973در سال . باشد کشور می 105

، کشـاورزي  1980ي  در دهه. زیستی تحت حمایت قانون قرار گرفت
زیستی در اکثر کشورهاي اروپایی توسـعه یافـت و در کشـورهاي در    

سـتی  کشـاورزي زی  1980ي  حال توسعه مانند مراکش نیـز در دهـه  
علیرغم توجه روزافزون جهانی بـه  .  (Koocheki, 2004)معرفی شد

ي خـاص  هـا  ویژگیو با وجود  هاي کشاورزي پایدار و زیستی سیستم
کشاورزي، جغرافیایی، اقلیمی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و همچنین 

، متأسـفانه  منابع غنی و متنوعی که در کشور بزرگ ایران وجود دارند
هـاي کشـاورزي ایـران عمـالً      ستم تولیـد در نظـام  هنوز این نوع سی
  . اند جایگاهی نداشته

هاي تولید محصوالت زیستی مبتنی بر استانداردهاي خاص  نظام
هایی است که از  و دقیقی هستند که هدف از آنها رسیدن به بوم نظام

. (Lotter, 2003)نظر اجتماعی، اکولوژیکی و اقتصادي پایدار باشـند  
نداردها و قواعد بین المللی تولیدات زیسـتی، امنیـت و   ي استا در تهیه

اطمینان مصرف کنندگان، رقابت عادالنه بین تولید کنندگان و تسهیل 
ها در نظر گرفته شـده اسـت    در تجارت محصوالت زیستی بین دولت

(Ghorbani & Koocheki, 2006) .    تولیـد محصـوالت زیسـتی در
هاي ملی ندارند، بـر اسـاس   اي که استانداردکشورهاي در حال توسعه

استانداردهاي کشورهاي توسعه یافته که معموالً استانداردهاي مشکلی 
هایی که در این زمینه در کشورهاي  سازمان. گیرد هستند، صورت می
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هـاي اروپـایی هسـتند کـه      کنند عمدتاً شرکت در حال توسعه کار می
از موارد، ایـن   گیرند و در بسیاري کار می ندرت کارکنان محلی را به به

کننـد و   ها حتی دفتري در کشـورهاي مربـوط تأسـیس نمـی     شرکت
ایـن  . کنند هاي ذیربط مستقیماً از کشورهاي اروپایی اقدام می سازمان
کنند و رعایت  م استفاده میاي اروپا و آیفو ها از مقررات اتحادیه سازمان

پـا و کسـب گـواهی محصـوالت      این مقررات براي کشـاورزان خـرده  
در کشـور ایـران، محصـوالت کشـاورزي     . شود تی گران تمام میزیس

تواند جایگاه صادراتی بسیار  زیستی بسیار متنوع و با ارزش بوده و می
معرفـی نظـام   . المللی داشته باشد مطلوبی براي بازارهاي داخلی و بین

و روي آوردن کشاورزان به کشـاورزي  تولید زیستی به زارعین کشور 
استانداردهاي ملـی و نیـز تأسـیس مؤسسـات     ن مستلزم تدویزیستی 

  .باشد می در ایران زیستیکنندة محصوالت دولتی و غیر دولتی گواهی
  

  استانداردها و قواعد بین المللی کشاورزي زیستی
استانداردها در کشاورزي زیستی شامل اصول، قواعد، پیشنهادات 

ري تـا  هایی هستند که باید در کلیۀ مراحـل تولیـد و فـرآو    و ضرورت
نیاز به داشتن قواعـد و اسـتانداردهاي روشـن و    . مصرف رعایت شوند

اي بلکه بوسـیلۀ  هاي منطقه هماهنگ نه تنها بوسیلۀ آیفوام و سازمان
المللی مانند سازمان خـوار و بـار کشـاورزي جهـانی      هاي بین سازمان

)FAO( سازمان بهداشت جهانی ،)WHO (  و سازمان تجارت جهـانی
)WTO (المللی  اند که قواعد بین ید قرار گرفته و بر این عقیدهمورد تأک

کنندگان  ، هم براي امنیت و اطمینان مصرفزیستیمربوط به تولیدات 
کنندگان و تسهیل در تجارت ضروري  و هم براي رقابت عادالنۀ تولید

المللـی همچنـین بـراي     وجود قواعد و اسـتانداردهاي بـین  . باشند می
ه توسعۀ قوانین و اسـتانداردهاي کشـاورزي   هایی که عالقمند ب دولت

  . زیستی در کشورهایشان هستند نیز اهمیت زیادي دارد
در ابعاد جهـانی، سـه سـازمان محوریـت تـدوین اسـتانداردهاي       

المللـی   کشاورزي زیستی را بر عهده دارند که شامل فدراسـیون بـین  
المللـی   جنبش کشاورزي زیستی، کدکس آلیمنتاریوس و سازمان بین

استانداردهاي پایه، اولین بار توسط آیفوام . باشند می (ISO) ١ستانداردا
انتشار یافت و بعد از آن هر دو سال یکبار، مورد بررسی  1980در سال 

نیـز کـه    ٢کمیسیون کدکس آلیمنتاریوس. گیرد می و تجدید نظر قرار
مربوط بـه   براي استانداردهاي   FAOو WHOبرنامۀ مشترکی بین 

بمنظـور توسـعۀ    WHO و FAO بوسیلۀ 1963در سال شد با می ٣غذا
بـا شـرکت    1991و در سـال   شـد  تاسیس استانداردهاي مواد غذایی

اي مانند آیفوام و اتحادیۀ اروپا براي بیان دقیق  کننده مؤسسات نظارت
اصول تولید، فرآوري، برچسب و عالمتگذاري و بازاریابی محصـوالت  
                                                        
1- The International Organization for Standardization 
2- The Codex Alimentarius Commission 
3- A joint FAO/WHO food standard program 

اصـول   1999تاریوس در سـال  کدکس آلیمن. شروع بکار کرد زیستی
اسـتانداردهاي    2001در سـال   گیـاهی و  زیسـتی تولید محصـوالت  

اصـول و قواعـد   . را تصویب نمـود  دامی زیستیمربوط به محصوالت 
کدکس با استانداردهاي پایه آیفوام و اتحادیۀ اروپا نیز مطابقت داشته 

طقی هایی که وجود دارد مربوط به خصوصیات بومی منا و تنها تفاوت
هر دو سال یکبار . است که این استانداردها براي آنها تدوین شده است

شـوند ولـی    مـی  به استانداردهاي کـدکس اضـافه  و اصالحاتی  موارد
 .شـود  سال یکبار انجام می چهارهر کدکس استانداردهاي بررسی کلی

لمللی مرتبط با اسـتانداردهاي محصـوالت زیسـتی     از دیگر مراکز بین
اسـتانداردي کـه   تـرین   مهممیباشد که  ٤مللی استانداردال سازمان بین

. شدبا می ٥ 65 -ارائه کرده است ایزو زیستی واهی محصوالتبراي گ
کننـدة   هـاي گـواهی   اصول صدور گواهی براي مؤسسه 1996در سال 

آیفوام دهی  اعتبارو برنامه  استزیستی به تصویب رسیده محصوالت 
  65 -ایـزو  بـر اسـاس  سـتی  زیمحصـوالت  کننده  به موسسات گواهی

  .باشد می
نیز در  ٦اي المللی، استانداردهاي منطقه عالوه بر استانداردهاي بین

اند، مانند اتحادیه اروپا که در سـال   در نواحی مختلف دنیا بوجود آمده
و در  (EU-2092/91)گیاهی  زیستیقواعد مربوط به تولیدات  1993
را  (EU-1804/99)می دا زیستیقواعد مربوط به تولیدات  2000سال 

ــانونی اعــالم کــرد بــه ، کمیســیون کــدکس 1999در ســال . طــور ق
سازمان بهداشـت جهـانی و فـائو بـا همکـاري آیفـوام        ٧آلیمنتاریوس

گـذاري مـواد غـذایی     دستورالعمل تولید، فرآیند، بازاریـابی و برچسـب  
امروزه، در برخی از کشورهاي جهان، تولیدات . زیستی را تدوین کردند

 ,Ghorbani & Koocheki)تحـت حمایـت قـانون اسـت      زیسـتی 
2006; Lotter, 2003).  

و نیز بومی  ٨همچنین  در اکثر کشورهاي دنیا استانداردهاي ملی
در . گیرنـد  تدوین شده که پس از کسب اعتبار مورد استفاده قـرار مـی  

کشورهاي مختلف جهان، مؤسسات متعدد وابسته به دولـت یـا غیـر    
کمک استانداردهاي ملـی و یـا    به ٩کننده گواهیدولتی بنام مؤسسات 

استانداردهاي تأیید شده خاص خود، در رابطه با گـواهی محصـوالت   
باید توجع داشت که استانداردهاي پایـه آیفـوام   . کنند اقدام می زیستی

تنهایی براي هر کشور یا مکان خاصـی اسـتفاده شـوند،     توانند به نمی
دي هسـتند کـه بایـد در تـدوین     بلکه این اسـتانداردها حـداقل قواعـ   

اي، ملی یا بومی در  در سطوح منطقه زیستیاستانداردهاي کشاورزي 
                                                        
4- International Organization for Standardization (ISO) 
5- ISO/IEG Guide 65 
6- Regional/Supranational 
7- Codex Allimentarius 
8- National standards 
9- Certifying body (independent body or third-party 
certification or certifying agent) 
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بنابراین اسـتانداردهاي مـورد اسـتفاده بـراي تأییـد      . نظر گرفته شوند
بایـد بـا در نظـر گـرفتن      ١یعنـی صـدور گـواهی    زیستیمحصوالت 

ـ   استانداردهاي پایه آیفوام و شـرایط خـاص منطقـه    ا اي، کشـوري و ی
است کـه  فرآیندي  زیستیگواهی صدور . محلی با دقت تدوین شوند
کلیـۀ   نمایـد کـه   کنندة معتبر، تأییـد مـی   طی آن یک مؤسسۀ گواهی

تحـت شـرایط و اسـتانداردهاي     یک محصول مراحل تولید و فرآوري
، محصـوالت  مذکور ر صورت صدور گواهید .انجام شده است زیستی

 زیستیعنوان محصوالت  بهکننده  د با برچسب مؤسسۀ گواهینتوان می
آیفـوام بـراي تولیـد و فـرآوري      استانداردهاي پایـه  .به فروش برسند

همراه با معیارهاي اعتباردهی آیفوام که براي تایید  زیستیمحصوالت 
 ٢اند مجموعاً بنام آیفوام نـورمز  کننده نوشته شده اعتبار مؤسسۀ گواهی

  .معروف است
رعایـت اسـتانداردهاي کشـاورزي    از دیگر موارد مهم مـرتبط بـا   

عمل . باشد کننده می موسسه گواهی ٣)اعتبارسازي(زیستی تایید اعتبار 
منظـور ایجـاد یکسـانی و همـاهنگی بـین مؤسسـات        اعتبارسازي به

کننده سراسر جهان و نیز براي اطمینان از آگاه بـودن مؤسسـۀ    گواهی
 1992سـال  در . باشـد  کننده و رعایت اصول آیفوام نورمز مـی  گواهی

را ضروري اعالم نمـود و اجـراي آن را بـه     ٤آیفوام برنامۀ اعتبارسازي
 (IOAS) ٥سازي المللی سرویس اعتبار سازمان مستقلی بنام مرکز بین

بوده که در آمریکـا بـه    ٦یک سازمان غیر انتفاعی IOAS. واگذار کرد
. دباشـ  هایی در آمریکا، اروپا و اسـترالیا مـی   ثبت رسیده و داراي شعبه

عنـوان   را بـه  IOASنیـز   2004وزارت بازرگانی آمریکـا در اگوسـت   
که هدف آن در نظر گرفتن آیفـوام نـورمز و    61٧-مسئول اجراي ایزو

ISO 65 کننـده   کلیۀ مؤسسـات گـواهی  . است، را به رسمیت شناخت
تأییـد اعتبـار    IOASآیفوام اعم از دولتی و غیر دولتـی، بایـد توسـط    

ار، مؤسسۀ گواهی کننـده بایـد پـس از تکمیـل     براي تأیید اعتب. شوند
هـا، امکانـات الزم بـراي ارزیـابی      هاي مربوطه و پرداخت هزینـه  فرم

 2004از سال  .فراهم نماید IOASهاي  مؤسسۀ خود را توسط ارزیاب
از هـر گونـه    IOASها فعال شده و  رسانی براي دولت سرویس اطالع

کند  یستی استقبال میها براي اجراي گواهی محصوالت ز اقدام دولت
(Ghorbani & Koocheki, 2006)  .  

  
  کشاورزي زیستی در ایران

هـاي   کشاورزان ایرانی در طول هزاران سال با استفاده از تجربـه 
                                                        
1- Organic certification 
2- IFOAM NORMS 
3- Accreditation 
4- IFOAM Accreditation Program (IAP)   
5- International Organic Accreditation Service Inc. (IOAS) 
6- Non-profit 
7- ISO/IEG Guide  

هاي کشاورزي را که بر پایداري تولید در درازمـدت متکـی    خود، نظام
احی ها بر مبناي اصول زیر طر این نظام. اند بوده است، استقرار بخشیده

  :(Koocheki, 2004)اند  شده
  ي کشاورزي هاي جامع در مدیریت منابع پایه دیدگاه -
هاي  بهره برداري بهینه از منابع بومی و حداقل استفاده از نهاده -

 خارجی
 تنوع ژنتیکی و فیزیکی -
 حفاظت از خاك و آب -
 به حداقل رساندن مخاطرات -
 هاي خاص براي هر محل استفاده از فن آوري -

هاي کشاورزي پایدار از ابعاد بـوم   بسیار بارزي از نظامهاي  نمونه
اجتماعی و نیز سازگار با محیط زیست در ایران  –شناختی و اقتصادي

هـاي   تـوان بـه قنـات، نظـام     تکامل یافته است که از آن میـان مـی  
جمعی و مشارکتی اشاره کرد  نشینی و عشایري و کارکردن دسته کوچ

(Koocheki & Ghorbani, 2005). ــدین ــدگاه   ب ــب از دی ترتی
هاي فرهنگی تولید محصوالت بدون استفاده از مواد  کارکردي، زمینه

هاي داخلی و حفظ منابع طبیعی و  شیمیایی خارجی و با اتکاء بر نهاده
. ي کشاورزي ایران از دیر باز وجود داشته است زیست در پیکره محیط

ین خود مفهوم و متأسفانه، از آنجایی که محصوالت زیستی در قالب نو
اند  مقررات خاصی دارد، کشاورزان سنتی از این نظر نادیده گرفته شده

و عمالً این قبیل محصوالت در بازارهاي جهانی به عنوان محصوالت 
هاي تولید محصـوالت   عبارت دیگر، ارزش زیستی پذیرفته نیست و به

زیستی ما و بسـیاري از کشـورهاي در حـال توسـعۀ جهـان، توسـط       
  . شود المللی نادیده گرفته می هاي بینبازار

المللـی   تولیدات زیستی داراي استانداردها و مقـررات خـاص بـین   
کنندگان باید  کنندگان و اطمینان مصرف است که براي حمایت از تولید

با توجه به تقاضاي روز افزون . از آن قواعد و استانداردها پیروي شود
ــن    ــانی، ای ــاي جه ــوالت در بازاره ــن محص ــط  ای ــتانداردها توس اس

هایی چون آیفوام، فائو و کمیسیون مشـترك فـائو و سـازمان     سازمان
دایمـاً در حـال بـازنگري و    ) کـدکس آلیمنتـاریوس  (بهداشت جهانی 

کشورهاي مختلف بر اساس این استانداردها، مقـررات  . اصالح هستند
کننــد و  داخلــی خــود را وضــع و اســتانداردهاي ملــی را تــدوین مــی

ي محصوالت زیستی براي صحت و ایجاد  گواهی کننده هاي سازمان
گذاري،  اعتماد، بر تولید، فرآوري و بازاریابی آنها نظارت و پس از صحه

کنند و گواهی  از برچسب رسمی خود روي این محصوالت استفاده می
  .نمایند محصول زیستی را صادر می

 در ارتباط با کشاورزي زیستی، متأسـفانه کشـور مـا هنـوز فاقـد     
گونـه تشـکیالتی در    هاي داخلی بوده و هـیچ  نامه مقررات ملی و آیین

بـا  . رابطه با استانداردها و گواهی محصـوالت ارگانیـک وجـود نـدارد    
المللی سطح زیر کشـت محصـوالت زیسـتی     ه به آمارهاي بینعمراج

(Willer et al., 2008; Willer, 2001) شود که کشور  مالحظه می
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بنـابراین،  . باشـد  ت زیستی گواهی شده، میما فاقد هر گونه محصوال
رغـم همـۀ اخـتالف نظرهـایی کـه در زمینـۀ        رسد که علی نظر می به

کشاورزي پایدار و تولیدات زیسـتی در سـطوح اجرایـی و آموزشـی و     
پژوهشی کشور وجود دارد، که البته این موضوع منحصر به کشور مـا  

سـت از ابعـاد   المللـی نیـز صـادق اسـت، الزم ا     نیست و در سطح بین
ساختاري و توانمندسازي در مورد چنین نظام تولیدي کـه امـروزه در   

تدوین اسـتانداردهاي  . هایی برداریم جهان بسیار مورد توجه است، گام
تولید محصوالت زیستی کشاورزي ایران با چنـین رویکـردي انجـام    

امیـد اسـت کـه بـا نهادینـه کـردن چنـین        . گرفته و باید توسعه یابد
هاي زیست محیطی ارتقاء یافته و  یی در کشور، توجه به ارزشها نظام

فرهنگ تولید غذاي سالم پایدار با اتکـاء بـر حفـظ محـیط زیسـت و      
ورزي کشور توسعه  هاي کشت برداري بهینه از منابع در بوم نظام بهره
  .یابد

  
  ١هدف از استانداردهاي پایه

وب الزم م، فـراهم کـردن چـارچ   اهدف از استانداردهاي پایه آیفو
هایی است کـه اسـتانداردهاي    براي مؤسسات گواهی کننده و سازمان

عبارت دیگـر، اسـتانداردهاي پایـه بـراي      به .کنند زیستی را تبیین می
نوشتن دیگر اسـتانداردهایی کـه بـراي صـدور گـواهی زیسـتی الزم       

اخیراً استانداردهاي پایه بـه همـراه معیارهـاي    . رود کار می هستند، به
اسـتانداردهاي  . شـود  م منتشر میاهاي آیفو نام نورم مجموعاً بهم، اآیفو

گواهی باید شرایط خاص محلی را نیز در نظر گرفته و نیازهاي خاص 
استانداردهاي پایه براي اولین بار در سال  .هر منطقه را برآورده سازند

بار تجدید نظر  استانداردهاي پایه هر دو سال یک. نوشته شدند 1980
  .شوند می

تولید کنندگان و کسانی که در امر فرآوري و فروش محصـوالت  
زیستی نقش دارند باید توسط مؤسسات گـواهی کننـده و بـر مبنـاي     

م گواهی شوند که این امر نیازمند یک سیستم ااستانداردهاي پایه آیفو
منظم بازرسی و گواهی به منظور تضمین زیسـتی بـودن محصـول و    

  .دباش می جلب اعتماد مصرف کننده
  

  ساختار استانداردهاي پایه
م نوشته شده، ااستانداردهاي پایه کشاورزي زیستی که توسط آیفو

اي  حداقل استانداردهایی هستند که باید تمام استانداردهاي ملی، ناحیه
باشـند کـه    و خصوصی آنها را رعایت نمایند و شامل چهار بخش می

 :عبارتند از
   ٢اصول کلی

. باشـند  مـی  ستی محصوالت کشاورزياهداف تولید و فرآوري زی
                                                        
1- Basic Standards 
2- General principles 

شوند و در آنهـا از افعـال    این اصول بصورت جمالت مثبت نوشته می
 . شود استفاده می» هستند«و » هست«مثبت نظیر 

  
   ٣پیشنهادات

 ،پردازد می هایی هستند که آیفوم به ترویج آنها پیشنهادات، فعالیت
الزم «ات عبارت در نوشتن پیشنهاد. عمل به آنها نیست دراما الزامی 

 . شود کار برده می به» می بایست«یا » است
  

  ٤استانداردهاي پایه
حداقل نیازهایی هستند که باید براي تأیید و گواهی یک محصول 

اسـتفاده  » باید«در استانداردهاي پایه از واژه . رعایت و برآورده شوند
 .شود می

  
  ٥ها تبصره

تنهـا در شـرایط    شامل مـوارد اسـتثناء اسـتانداردها هسـتند کـه     
شـوند و در مـتن بصـورت ایتالیـک نوشـته       کار برده مـی  مشخص به

 .شوند می
  

  ٦نویس استانداردهاي پیش
ها و موضوعات جدید قرار دارنـد، در   استانداردهایی را که در حوزه

وسـیله   شـود تـا بـدین    بندي مـی  نویس طبقه قالب استانداردهاي پیش
گیـري   ا بتوانند قبل از تصـمیم ي استاندارده هاي اعمال کننده سازمان

نهایی به مطالعـه و تجزیـه و تحلیـل آنهـا بپردازنـد، هـر چنـد کـه         
هـاي گـواهی و    ي استانداردها و نیز کمیتـه  هاي اعمال کننده سازمان

 .نویس نیستند تأیید ملزم به تصویب این استانداردهاي پیش
  

  اصول کلی، پیشنهادات و استانداردها
ي زیستی، شامل اصول، قواعد، پیشنهادات استانداردها در کشاورز

ي مراحـل تولیـد، فـرآوري و     هایی هستند که باید در کلیه و ضرورت
 .انتقال به مصرف کننده رعایت شوند

  
  اهداف اصلی تولید و فرآوري زیستی -1
 تولید غذا با کیفیت باال و کمیت کافی. 
 هاي طبیعـت بـه شـکلی     ها و چرخه تعامل و برهمکنش با نظام

  .زنده که باعث غناي حیات کرة زمین شوندسا

                                                        
3- Recommendations 
4- Basic standards 
5- Derogations 
6- Draft standards 
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 تر در نظر گرفتن تبعـات اجتمـاعی و اکولـوژیکی نظـام      گسترده
  .تولید و فرآوري زیستی

 نگهداري و افزایش حاصلخیزي خاك در دراز مدت.  
 ها به حداقل رساندن کلیه انواع آلودگی.  
 هاي تولیدي  المقدور از منابع تجدید شدنی در نظام استفادة حتی

  .لیمح
 گراي تولید، فرآوري و توزیـع   سوي یک زنجیرة کلیت حرکت به

پـذیر   شناختی مسـئولیت  که هم از نظر اجتماعی و هم از نظر بوم
  .باشد

 هـاي کشـاورزي،    هاي زیستی در سیسـتم  بهبود و تقویت چرخه
ها، فلور گیاهی و جانوري خاك، گیاهان و  شامل میکروارگانیسم

 .جانوران
  آبی ارزشمند و پایدارتوسعۀ یک بوم نظام.  
   ،حفاظت از تنوع ژنتیکی سیستم تولیدي و اطراف و حواشـی آن

  .هاي طبیعی شامل حفاظت از محیط
  بهبود استفاده و مراقبت از سالمت آب، منابع آبی و تمامی حیات

  .موجود در آن
  ایجــاد تعــادل و تعامــل بــین تولیــد گیــاه و نگهــداري از دام و

  .دامپروري
 ها با توجه به نیازهاي اساسی  سب زندگی به دامدادن شرایط منا

  .ها و محیط مورد نیازشان دام
 اي که از منابع تجدید شونده در آنها  فرآوري محصوالت زیستی

  .استفاده شده است
  تولید محصوالت الیافی که داراي عمر طوالنی و کیفیت مناسب

  .  باشند
 کـه در  ي داشتن کیفیت مناسبی از زندگی به هر شخصی  اجازه

که نیازهاي  طوري سیستم تولیدي و فرآوري زیستی وجود دارد، به
ي او تأمین شده و از کار خود لذت ببرد، از جمله ایجاد یک  اولیه

 .محیط کاري امن و سالم
  

  حفاظت از آب و خاك: 2
  اصول کلی

هاي کشاورزي زیستی باید حفاظت و بهبود خاك و حفظ  در روش
رفته شده و از این دو منبع طبیعـی بطـور   کیفیت آب کامالً در نظر گ

  .ي مطلوب شود مؤثر و کارآمد استفاده
  

  پیشنهادات
 ورزي روي خطوط  ورزي حداقل، خاك الزم است از طریق خاك

تراز، انتخاب گیاه مناسب، حفظ پوشش گیاهی سـطح خـاك و   
شـوند از   مـی  سایر عملیات مدیریتی که سبب محافظت از خاك

  .جلوگیري نمودتلفات الیه سطحی خاك 
 ــراي ممانعــت از   الزم اســت از روش هــا و ابزارهــاي مناســب ب

فرسایش، تراکم، شوري و سایر اشکال تخریـب خـاك اسـتفاده    
  .شود

 ها باید طوري استفاده شود که از طریق ایجاد  از آب و سایر نهاده
هاي سـطحی یـا آبشـویی بـه منـابع آب      و ورود رواناب به آب

  .بع آب نشوندزیرزمینی سبب آلودگی منا
 هایی  در فرآوري و کنترل محصوالت زیستی الزم است سیستم

کار برده شوند که امکان بازیافـت و اسـتفاده مجـدد از آب را     به
زاي انسـانی و   بدون ایجاد آلودگی شیمیایی یا عوامـل بیمـاري  

  .جانوري فراهم کنند
 ــتم ــت سیس ــابع آب    الزم اس ــه از من ــوند ک ــی ش ــایی طراح ه

ا شرایط اقلیمی و جغرافیایی محل متناسب باشـد،  که ب صورتی به
  .استفاده گردد

       طراحی مدیریت زیستی باید طـوري باشـد کـه اثـرات کـاربرد
هـاي تأسیسـات    کودهاي دامی، کودهـاي محلـول و فاضـالب   

فرآوري و کنترل را بر منابع آب پـیش بینـی نمـوده و آنهـا را     
  .کاهش دهد

 أمین شودالزم است اهداف مدیریت پایدار منابع ت.  
 

  استانداردها
ده سازي زمین از طریق سوزاندن پوشش گیاهی باید به آما: 1-2

  .حداقل ممکن کاهش یابد
عناصر غذایی، مواد آلی و سایر منابعی که در طی برداشت : 2-2

اند باید از طریق بازچرخش مواد و یا افـزودن   گیاه از خاك خارج شده
  .انده شوندعناصر غذایی و مواد آلی به خاك برگرد

اي باشد که سبب تخریب  مدیریت چراي دامی باید به گونه: 4-2
  .و یا آلودگی منابع آب و خاك نشود

باید از ابزارهاي مناسب براي جلوگیري از شور شـدن و یـا   : 5-2
  .بهبود شوري خاك استفاده شود

. نبایـد بـیش از حـد مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد        منابع آب: 6-2
هـایی باشـند کـه کیفیـت آب را حفـظ       دنبال روشمتصدیان باید به 

در جایی که شرایط فراهم است، آب باران باید مـورد اسـتفاده   . نمایند
  .قرار گرفته و میزان بهره برداري از آب نیز پایش شود

  

  مهندسی ژنتیک: 3
  اصول کلی

مهندسی ژنتیک هیچ جایگاهی در تولید و فـرآوري محصـوالت   
  .زیستی ندارد

  
  



  135      … ایران) ارگانیک(شاورزي زیستی استانداردهاي ملی ک

  پیشنهادات
استفاده از موجودات تغییر یافته ژنتیکـی و مشـتقات آنهـا اکیـداً     

  .ممنوع است
  استانداردها

استفاده عمدي و یا سهل انگاري در معرفی موجودات تغییر : 1-3
این . هاي کشاورزي زیستی اکیداً ممنوع است یافته ژنتیکی به سیستم

اي  هاي مزرعه هاي تکثیري گیاه و نهاده امر تمام جانوران، بذرها، اندام
شـوند،   نظیر کود، موادي که براي بهبود شـرایط خـاك اسـتفاده مـی    

رونـد را شـامل    ها و موادي که براي محافظت گیاه بکـار مـی   واکسن
  .شود می

استفاده از موجودات تغییر یافتـه ژنتیکـی و مشـتقات آنهـا     : 2-3
 اي هاي مزرعـه  هاي تکثیري گیاه و نهاده شامل جانوران، بذرها، اندام

شـوند،   نظیر کود، موادي که براي بهبود شـرایط خـاك اسـتفاده مـی    
روند، اکیداً ممنوع  ها و موادي که براي محافظت گیاه بکار می واکسن

  .است
ي ژنتیکی، مواد گیاهی و یـا   استفاده از بذرهاي تغییر یافته: 3-3

  .گیاهان تراریخته مجاز نیست
مواد افزودنی و یا سایر هاي زیستی نباید از  در تولید فرآورده: 4-3

 .ي ژنتیکی استفاده شود مواد حاصل از موجودات تغییر یافته
ها، و مواد افزودنی باید مشخص شده و  ي نهاده منشاء اولیه: 5-3

ي ژنتیکی  اطمینان حاصل شود که در این مواد از موجودات تغییر یافته
  .استفاده نشده است

ي ژنتیکی که  ییر یافتهآلودگی محصوالت زیستی با مواد تغ: 6-3
ناشی از سهل انگاري متصدي باشد ممکن است سـبب خـارج شـدن    

  .محصول از حالت زیستی شود
 هاي تولید دوگانه، شامل تولید موازي محصوالت در سیستم: 7-3

  .ي ژنتیکی مجاز نیست رایج و زیستی، استفاده از موجودات تغییر یافته
  

صـورت   بـه مدیریت اراضی ملی و محصوالتی کـه  : 4
  شوند طبیعی برداشت می

  اصول کلی
مدیریت زیستی از تخریب منابع زیستی و غیر زیستی جلـوگیري  

  .کند می
  

  پیشنهادات
 هاي طبیعـی،   آوري محصوالت از عرصه در طی برداشت یا جمع

  .ها مد نظر قرار گیرد نظام باید حفاظت و پایداري بوم
 متصدیان باید به حفظ اراضی طبیعی کمک نمایند.  

  

  استانداردها
شوند، تنها در  صورت طبیعی برداشت می محصوالتی که به: 1-4

شوند که از یک محـیط   عنوان محصول زیستی شناخته می صورتی به
آوري نباید بیش  میزان برداشت یا جمع. پایدار و باثبات برداشت شوند

هاي گیاهی، جانوري و یا  نظام باشد و حیات گونه از عملکرد پایدار بوم
طور مستقیم در تولید نقش ندارند به مخاطره  قارچی حتی آنهایی که به

  .اندازد
برداشت باید تنها از مناطق مشخصی کـه در آنهـا از مـواد    : 2-4

  .ممنوعه استفاده نشده است صورت گیرد
آوري باید تنها از مناطقی صورت گیرد کـه   برداشت یا جمع: 3-4

  .هاي رایج داشته باشند یستمفاصله مناسبی با منابع آلودگی و نیز س
آوري و برداشت دخالت دارند باید با  کسانی که در امر جمع: 4-4

  .قه مورد نظر آشنا باشندمنط
  

نیازهاي عمومی براي تولید محصـوالت زراعـی و    -5
  باغی

  یلاصول ک
هـا و   کشاورزي زیستی از طریق انجام عملیاتی مطابق بـا نظـام  

  .شود هاي کشاورزي پایدار می نظام هاي طبیعی باعث توسعه بوم چرخه
  

  پیشنهادات
  نظـام کشـاورزي، کلیـه     براي حصول پایداري مطلوب یک بـوم

ها شامل تولیـد گیـاه، دامپـروري و حفـظ محـیط، بایـد        فعالیت
صورتی تنظیم شوند که تمام عناصر موجـود بـا یکـدیگر اثـر      به

هـاي عملـی    به همین علت توانـایی . متقابل مثبت داشته باشند
بتنی بر دانش، مشاهده و تجربه براي تولید کنندگان زیسـتی  م

گونـه عملیـات، اغلـب فـرد را از اسـتفاده از       ایـن . ضروري است
هاي خارجی را  نیاز کرده و اتکاء به نهاده هاي مصنوعی بی نهاده

  .دهد کاهش می
    ي زمـانی   گذر از کشاورزي رایج به زیسـتی در طـی یـک دوره

صورت تـدریجی بـه    ل مزرعه بهممکن است ک. گیرد صورت می
زیستی تبدیل شود و یا بخشی از مزرعه به این نظام اختصاص 

  .یابد
 که محصول گـواهی الزم مبنـی بـر زیسـتی بـودن       قبل از این

هاي مجزاي هر واحد تولیدي باید مطابق با  دریافت کند، بخش
  .صورت زیستی درآید استانداردها به

 لیدات زیستی و غیر زیستی استانداردها باید مشخص کنند که تو
ي مسـتندات   ي تولیـد و نیـز ارائـه    تواننـد در مرحلـه   چگونه می

  .طور کامل از هم جدا شوند منظور جلوگیري از اختالط به به
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  استانداردها
قبل از اینکه محصول گواهی زیستی دریافت کند، باید یک : 1-5
رتفـع  ي مدیریت زیستی کـه تمـامی نیازهـاي اسـتانداردها را م     دوره
  .کند وجود داشته باشد می

ي  ي گـذر ممکـن اسـت از زمـان ارائـه      زمان شـروع دوره : 2-5
هـاي   درخواست به مؤسسات گواهی کننده یا از تاریخی کـه از نهـاده  

البتـه الزم  . ممنوعه در کشاورزي زیستی استفاده نشده، محاسبه شود
ردها از است مستنداتی که بتواند ثابت کند نیازهاي مربوط به اسـتاندا 

  .آن تاریخ کامالً رعایت شده است نیز ارائه گردد
  

 صورت مجزا  تولید محصوالت رایج و زیستی به: 6

  اصول کلی 
باید طبق استانداردها در طول یک دورة ) از جمله دام(کل مزرعه 

  .زمانی تبدیل به سیستم زیستی شود
  

  پیشنهادات
 ـ  ي الزم از جمله برنامـه  کشاورز باید برنامه انی مشخصـی  ي زم

 .ي رایج به زیستی، ارائه نماید براي تبدیل مزرعه
  استانداردها باید مشخص کنند که تولیدات زیستی و غیر زیستی

توانند در مرحله تولیـد و نیـز ارائـه مسـتندات، بـراي       چگونه می
طور کامل از هم جدا  ها و محصوالت به جلوگیري از اختالط نهاده

  .شوند
  

 استانداردها 
لید همزمان محصوالت زراعـی و دامـی زیسـتی، نیمـه     تو: 1-6

هـا کـامالً از    زیستی و رایج تنها در مزارعی مجاز است که این بخش
  .هم منفک و قابل تمایز باشند

براي اطمینان از تمایز و جداسـازي بـین تولیـد زیسـتی و     : 2-6
ول، مؤسسات گواهی دهنده باید تمامی نظام را، از ابتداي تولید تا متدا
  .حلۀ رسیدن به بازار، بازرسی و کنترل کنندمر

  
  حفظ مدیریت زیستی: 7

  اصول کلی 
سیستم تولید زیستی نیازمند تعهد دائم به عملیات تولیـد زیسـتی   

اساس تعهد به انجام عملیات تولید زیسـتی   است و گواهی زیستی بر
  .شود داده می

  
  پیشنهادات

حـی کنـد کـه    کشاورز باید طوري مدیریت گذر به زیستی را طرا
و راهکارهایی باشد که بتواند عملیات مدیریت زیستی ها  شامل برنامه

  .شکل پایداري حفظ نماید را به
  

  استانداردها 
زیستی هاي تولیدات گیاهی و دامی، نباید بین مدیریت  نظام: 1-7

  ).تغییر وضعیت باید بصورت دایمی باشد(و رایج جابجا شوند 
  

  تولید گیاه :8
 و ارقام زراعی انتخاب گیاه

  اصول کلی
هاي کشاورزي زیستی باید بـر   هاي مورد استفاده براي نظام گونه

اساس سازگاري به شرایط اقلیمی و خاکی محل و نیـز مقاومـت بـه    
  .ها انتخاب شوند آفات و بیماري

تمامی مواد گیاهی و بذرهاي مصرفی باید گواهی زیستی داشـته  
  .باشند

  
  پیشنهادات

 ها براي افزایش پایداري،  یعی از گیاهان و واریتهي وس باید دامنه
  .خوداتکایی و تنوع مزارع زیستی کشت شوند

   در انتخاب ارقام، الزم است تنوع ژنتیکی در نظر گرفته شـده و
  .به آن توجه گردد

 هایی کـه   اند و واریته صورت زیستی رشد کرده هایی که به واریته
  .داده شونداند باید ارجحیت  براي کشت زیستی مناسب

 صـورت زیسـتی    هایی مورد استفاده قرار گیرند که به باید واریته
 .اند تولید یا اصالح شده

  
  استانداردها

باید از بذرها و مواد گیاهی زیسـتی در کشـاورزي زیسـتی    : 1-8
صورت تجاري موجود نباشـند،   که این مواد به در صورتی. استفاده شود

باید براي استفاده از بذرها یا مواد ي استانداردها  سازمان اعمال کننده
 . گیاهی غیر زیستی محدودیت زمانی تعیین نماید

توان از انواع غیر  که بذر زیستی وجود نداشته باشد، می زمانی: 2-8
هـا یـا سـایر     شرطی که این مواد با آفت کش زیستی استفاده کرد، به

ده اسـت،  موادي که در استانداردها استفاده از آنها مجاز شـناخته نشـ  
  .تیمار نشده باشند

توان با توجـه بـه شـرایط و     اگر بذر تیمار نشده موجود نباشد، می
ي گواهی کننده، از انـواع   هاي اعمال شده از طرف مؤسسه محدودیت

  . تیمار شده آنها استفاده کرد
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هاي کشـاورزي   براي تبدیل نظام ي گذر طول دوره: 9
  رایج به زیستی

  اصول کلی
ي یک نظام مدیریتی زیستی و تقویت حاصـلخیزي   ر اولیهاستقرا

  . شود ي گذر خوانده می ي زمانی است که دوره خاك نیازمند یک دوره
 

  پیشنهادات
 ي تعـادل   منظور بهبود حاصلخیزي خاك و برقـراري دوبـاره   به

  .ي کافی طوالنی باشد ي گذر باید به اندازه نظام، طول دوره بوم
 بق با موارد زیر باشدطول دوره گذر باید مطا:  
 برداري از زمین ي بهره تاریخچه  
 وضعیت اکولوژیکی منطقه  
 ي کشاورز تجربه 

  
ماه پس از آخرین  24ي گذر براي شرایط ایران، حداقل  طول دوره

ایـن دوره ممکـن   . گـردد  کاربرد مواد یا عملیات ممنوعه پیشنهاد می
ولوژي منطقه ي زمین، اک تاریخچه(است بسته به سه مورد گفته شده 

  .ماه نیز تشخیص داده شود 48تا ) ي کشاورز و تجربه
  

  استانداردها
تـوان بـه    تولیدات حاصل از گیاهان یکساله را هنگامی مـی : 1-9

ــاز چرخــه   ــل از آغ ــه قب ــود ک ــوان زیســتی گــواهی نم ــد،  عن ي تولی
ماه رعایت و اعمال شـده   18استانداردهاي مورد نیاز به مدت حداقل 

ي  ، گذشت یـک دوره )غیر از مراتع به(ساله  گیاهان چنددر مورد . باشد
  .ماهه قبل از برداشت الزامی است 24زمانی حداقل 

ي  براي مراتع و محصوالت برداشت شده از آنها، یک دوره: 2-9
  .ماهه باید سپري شود 12حداقل 
بـرداري از زمـین،    ي بهـره  بسته به شرایطی نظیر تاریخچه: 3-9

ي گذر  و عوامل محیطی، طول دوره) دامدار(رز توانایی مدیریت کشاو
  .ي استانداردها افزایش یابد ممکن است توسط سازمان اعمال کننده

ي گذر بیش از موارد ذکر شـده در بنـد    که طول دوره زمانی: 4-9
محصـول زراعـت   «الصاق برچسب محصول با عنوان  باشد و 1-2-4

د، قبـل از الصـاق   و یا عبارات مشابه مجاز باشـ » زیستی در حال گذر
مـاه رعایـت    12برچسب باید استانداردهاي مربوطه حداقل به مـدت  

  .شده باشد
  
  تنوع در تولید محصوالت زراعی و باغی: 10

  اصول کلی
هـاي تولیـد    نظـام . خاك و مدیریت آن اساس تولید زیستی است

هـاي اطـراف و حمایـت از     نظام ي حفاظت خاك و بوم زیستی بر پایه

و بهبود چرخش عناصر غذایی و کاهش تلفات خـاك و  اي  تنوع گونه
  .عناصر غذایی استوار است

  
  پیشنهادات

هاي زیر امکان پذیر  ایجاد تنوع در تولید محصول از طریق روش
  :است
       ،تناوب گیاهی متنوع و طوالنی مـدت کـه در آنهـا کـود سـبز

 .بقوالت و گیاهان با ریشه عمیق نیز وجود داشته باشند
 االمکـان در تمـام    ی مناسب سطح خاك حتیحفظ پوشش گیاه

  .هاي گیاهی متنوع طول سال با استفاده از گونه
  

  استانداردها
حاصل کننده باید اطمینان در صورت نیاز، مؤسسات گواهی: 1-10

صورتی که فشار حاصل از  کنند که تنوع کافی در زمان و یا مکان به
منظـور   ،ل برسندها و آفات به حداق هاي هرز و بیماريحشرات، علف

همچنین حفاظت و یا افـزایش مـواد آلـی، حاصـلخیزي و     . شده باشد
بـراي  . فعالیت میکروبی و سالمتی کلّی خـاك در نظـر گرفتـه شـود    

باشـد   مـی  پـذیر  صورت طبیعی امکان ساله، این امر به گیاهان غیر چند
  ..ولی الزاماً تنها بوسیلۀ تناوب زراعی این امر قابل حصول نیست

  
  اصلخیزي خاك و مصرف کود ح: 11

  اصول کلی
منظور افزایش و یا حداقل حفظ حاصلخیزي  در زراعت زیستی، به

خاك و فعالیت بیولوژیکی آن مواد میکروبی، با منشـاء گیـاهی و یـا    
 .شود حیوانی به خاك برگردانده می

  
  پیشنهادات

  مواد میکروبی با منشاء گیاهی و حیوانی قابل تجزیه که از طریق
اند، باید اسـاس برنامـه حاصـلخیزي     ت زیستی تولید شدهعملیا

  .خاك را تشکیل دهند
 صورت پایدار مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد و     عناصر غذایی باید به

هاي طبیعی بـه حـداقل    تلفات عناصر غذایی از مزرعه به محیط
الزم است عناصر غذایی در زمان و مکان مناسب و . رسانده شود

  .که بیشترین اثر را داشته باشد به روشی استفاده شوند
 باید اجتناب شودها  از تجمع فلزات سنگین یا سایر آالینده.  
  کودهاي معدنی طبیعی و همچنین کودهایی که منشاء بیولوژیک

دارند و استفاده از آنها در استانداردها جایز شمرده شده است، باید 
ـ  ل در تنها به عنوان یک جزء از سیستم غذایی و به عنوان مکم

نظر گرفته شوند و نباید از آنها به عنوان جایگزینی براي چرخـه  
  .عناصر غذایی استفاده شود
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  تواننـد   کودهاي آلی داراي فضوالت انسانی تنها در صورتی مـی
توصیه . استفاده شوند که عاري از عوامل بیماریزاي انسانی باشند

قـرار  شود این کودها براي گیاهانی که مورد استفاده انسـان   می
گیرند یا خاکهایی که در طی شش مـاه آینـده بـراي تولیـد      می

  .شوند، بکار برده نشوند ساله استفاده می گیاهان یک
  استانداردها

ي حاصلخیزي خاك باید بر مبناي مواد میکروبـی،   برنامه: 1-11
  .با منشاء گیاهی یا حیوانی استوار باشد

شوند که خاك،  عناصر غذایی و کودها باید طوري استفاده: 2-11
ممکـن اسـت در خصـوص مقـدار،     . آب و تنوع زیستی را حفظ کننـد 

هایی اعمال  ها محدودیت محل، زمان، تیمار، روش و یا انتخاب نهاده
  .شود

کودهاي آلی داري فضوالت انسانی براي کاربرد در مورد : 3-11
  . گیرند اکیداً ممنوع است گیاهانی که مورد استفاده انسان قرار می

منظور جلوگیري  ي استانداردها، به مواردي که نهاد اعمال کنندهدر 
منظور اطمینـان از   ها و عوامل بیماریزا و نیز به از انتقال آفات یا انگل

اینکه کودهاي آلی با سایر مواد خانگی و یا ضایعات صنعتی آغشته به 
مواد ممنوعه آلوده نشده است، جزئیات نیازهـاي بهداشـتی را تعیـین    

  .توان استثنائاتی در نظر گرفت می است،کرده 
دراز مدت حاصلخیزي هاي  کودهاي معدنی تنها در برنامه: 4-11

هاي دیگر حاصلخیزي نظیر افزودن مـاده آلـی، کـود    به همراه روش
تواننـد بـا تشـخیص     سبز، تناوب و تثبیت نیتروژن توسط گیاهان می

  .ي گواهی دهنده استفاده شوند مؤسسه
عدنی باید با همان ترکیب طبیعـی و اسـتخراج   کودهاي م: 5-11

غیـر از   به(کار روند و نباید حاللیت آنها با تیمارهاي شیمیایی  شده، به
) هاي طبیعی مجاز اضافه کردن آب و مخلوط کردن آنها با سایر نهاده

  .افزایش یابد
در شرایط استثنایی و بعد از اینکه کلیه اطّالعات مربوطه در نظـر  

توانـد اسـتثنائاتی را در    ي استانداردها می اد اعمال کنندهگرفته شد، نه
  .این موارد استثناء شامل کودهاي نیتروژنه نیست. این رابطه بپذیرد

ي  اده از شـالت نیتـرات و کلیـه کودهـاي نیتروژنـه     استف: 6-11
  .مصنوعی از جمله اوره اکیداً ممنوع است

  
ف هاي هرز و مصرها، علف مدیریت آفات، بیماري: 12

  رشدهاي  کنندهتنظیم
  اصول کلی

هاي بیولوژیکی و زراعی براي جلوگیري  هاي زیستی از روش نظام
هـاي هـرز اسـتفاده    ها وعلـف  ي آفات، بیماري از تلفات بیش از اندازه

شـود کـه    هایی استفاده می ها از گیاهان و واریته در این نظام. کنند می
هاي حاصلخیزي خاك  مهسازگاري خوبی با محیط داشته و نیز از برنا

هـاي   هاي حاصلخیز با فعالیت بیولوژیکی باال، تناوببراي حفظ خاك
هـاي  سازگار با منطقه، گیاهان همـراه، کودهـاي سـبز و سـایر روش    

انـد، اسـتفاده    مشخص زیستی که در ایـن اسـتانداردها تعریـف شـده    
  .کند می

 .صورت طبیعی انجام شود رشد و نمو باید به
  پیشنهادات

هاي هرز باید از طریق یک یا چند روش ها و علف ، بیماريآفات
 :هاي زیر، مدیریت شونداز روش

 هاي تناوبی مناسب برنامه  
 خاکورزي  
 هاي حفظ دشمنان طبیعی آفات از طریق فراهم کردن زیستگاه

سازي و مناطق حایل که از  ها، محل آشیان مطلوب نظیر پرچین
فات است، حفاظت پوشش گیاهی که محل زندگی شکارچیان آ

 .کنند می
 ها در بین منـاطق جغرافیـایی    نظام این بوم. هاي متنوع نظام بوم

هاي جنگل  مختلف متفاوتند، به عنوان مثال مناطق حایل، نظام
  زراعی، تناوب گیاهی، کشت مخلوط و غیره

 هـاي فیزیکـی ماننـد     هاي هرز با اسـتفاده از روش کنترل علف
  حرارتی

 سازي بستر بذر آماده 
 سازي دشمنان طبیعی آزاد  
 استفاده از برخی تمهیدات بیودینامیک  
 دهی و درو کردن مالچ  
 چراي دام  
 کنترل مکانیکی نظیر استفاده از تله، مانع، نور و صدا 

  
  استانداردها

اي از  هاي تولیـد زیسـتی بایـد داراي مجموعـه     تمام نظام: 1-12
از آفـات،   هـایی باشـند کـه بتواننـد محصـول را      فرآیندها و مکانیسم

هـاي عـادي محافظـت     هاي هرز مهـم در موقعیـت  ها و علف بیماري
  .نمایند
هاي  تنها استفاده از مواد گیاهی، حیوانی و میکروارگانیسم: 2-12

اگر . هاي هرز، مجاز استها و علف محلی براي مدیریت آفات، بیماري
نظام و یا کیفیت محصوالت زیستی تولیـدي بـه مخـاطره بیفتـد      بوم
بررسی » هاي افزودنی براي کشاورزي زیستی ي ارزیابی نهاده امهبرن«

ي  هـاي پیشـنهادي توسـط مؤسسـه     و معیارهایی براي پذیرش نهاده
 . گواهی دهنده مطرح و تصویب خواهند شد

هـاي  ها و علف هاي فیزیکی مدیریت آفات، بیماري روش: 3-12
اربرد حرارت ک. هرز، شامل کنترل آنها با استفاده از حرارت مجاز است

ها تنها  منظور ضدعفونی کردن خاك براي مبارزه با آفات و بیماري به
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نهـاد  . در شرایطی که سازمان گواهی کننده اجازه دهـد، مجـاز اسـت   
یـا اسـتانداردهایی را بـراي     هـا  ویژگـی اعمال کننده استانداردها باید 

 .هاي ضدعفونی کردن خاك وضع کند ي روش کلیه
هـا و   ها براي مدیریت آفات، بیماري نهاده هرگونه کاربرد: 4-12
  .هاي هرز و یا کنترل رشد باید مطابق با استانداردها باشدعلف

هــاي شــیمیایی مــورد اســتفاده، بایــد داراي  ه نهــادهکلیــ: 5-12
  .ي ذکر شده باشندها ویژگی
  

  اجتناب از آلودگی: 13
  اصول کلی

از عـدم  منظـور اطمینـان    ها و ابزارهاي مناسـب بـه   تمامی روش
 .آلودگی خاك و غذاي زیستی با مواد غیر زیستی بکار برده شوند

  
  پیشنهادات

هاي منطقی براي شناسایی و اجتناب از  الزم است ابزارها و روش
  .هاي بالقوه بکار گرفته شوند آلودگی

اگــر مــورد خطرنــاك یــا احتمــال بــروز آلــودگی وجــود داشــت، 
ي اسـتانداردها بایـد    نـده کنهاي گواهی کننده و نهـاد اعمـال   سازمان

هایی را براي کاربرد حداکثر سطوح فلزات سنگین و دیگـر   محدودیت
  . مواد آالینده وضع کنند

هـا بایـد محـدود شـده و در      تجمع فلزات سنگین و دیگر آالینده
  .صورت امکان از ابزارهاي مناسب براي بهبود وضعیت استفاده کرد

ــه و  ــاي تجزی ــر مبن ــد ب ــل در اســتانداردها بای هــاي الزم،  تحلی
  .پارامترهایی براي پذیرش یا رد محصوالت زیستی تعیین شوند

ــابی  الزم اســت در اســتانداردها برنامــه ــراي چگــونگی ارزی اي ب
  .محصوالت زیستی از نظر منطقی بودن میزان آلودگی تدوین شود

ي شرایط خارج از کنترل کشاورز ایجاد شود  آلودگی که در نتیجه
  .دهد تی بودن عملیات را تغییر نمیلزوماً وضعیت زیس

  
  استانداردها

باید از راههایی نظیر استفاده از موانع و یا منـاطق حایـل   : 1-13
ــودگی در   ــا محــدود کــردن میــزان آل ــاب از آلــودگی و ی بــراي اجتن

  .محصوالت زیستی استفاده شود
کننده بایـد  در مورد احتمال وقوع آلودگی، سازمان گواهی: 2-13

خـاك، آب، هـوا و   (د کـه محصـوالت و منـابع آلـودگی     اطمینان یاب
درستی مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گرفتـه و نیـز سـطح       به) ها نهاده

  .آلودگی تعیین شود
هـا، حصـارها،    هاي حفاظت شده، مـالچ  براي پوشش سازه: 3-13

پروپیلن و سایر  اتیلن، پلی ي حشرات و سیلوها، تنها استفاده از پلی تله
این مواد باید پس از استفاده از سطح خـاك  . مجاز استها  کربنات پلی

  .آوري شده و نباید بر روي خاك مزرعه سوزانده شوند جمع
تمام تجهیزات و ماشین آالتی کـه در مـزارع کشـاورزي    : 4-13

شوند باید قبل از استفاده در مزارع زیستی کامالً پاك  رایج استفاده می
  .جود نداشته باشدشده و هیچگونه بقایایی بر روي آنها و

  
  اصطالحات

  .طب سنتی هند): Ayurvedic(آیورودیک 
تنـوع اشـکال مختلـف حیـات و     ): Biodiversity(تنوع زیسـتی  

  .هاي کره زمین نظام بوم
منظـور تولیـد    انتخاب گیاهان و جانوران به): Breeding(اصالح 

  .ي مطلوب در نسل بعدها ویژگیمثل و یا بهبود 
اي کـامالً مشـخص بـا     منطقـه ): Buffer zone(منطقـه حایـل   

مرزهاي تعیین شـده کـه در آن تولیـد محصـوالت زیسـتی صـورت       
اي که در منـاطق مجـاور اسـتفاده     گیرد و استفاده از مواد ممنوعه می
  .شود، محدود است می

هرگونـه عالمـت و یـا    ): Certification mark(نشـان گـواهی   
طبق اسـتانداردهاي   که محصول بر کند بر این اي که داللت می نشانه

  .یک مؤسسه گواهی کننده تولید و گواهی شده است
نظـامی کـه   ): Certification Programme(ي گـواهی   برنامـه 

کننده همراه بـا قـوانین، فرآینـد و سیسـتم     توسط یک ساختار گواهی
  . کند مدیریتی آن براي انجام گواهی عمل می

زمـین  آغشـته شـدن محصـول یـا     ): Contamination(آلودگی 
اي که محصـول را از حالـت زیسـتی     زیستی یا تماس آنها با هر ماده

  .کند خارج می
هرگونه ماده یا عملیات تولید یا فرآوري ): Conventional(رایج 

  .دریافت نکرده باشد» در حال گذر«که گواهی زیستی یا زیستی 
زمان بین شـروع مـدیریت   ): Conversion period(ي گذر  دوره

  .افت گواهی زیستیزیستی و دری
هاي گیاهـان   تغییر گونه یا تیره): Crop rotation(تناوب گیاهی 

کشت شده در یک قطعه زمین بر مبنـاي یـک الگـوي مشـخص یـا      
هـاي  ها و علف منظور مبارزه با آفات، بیماري بصورت پشت سر هم به

  .هرز و حفظ یا بهبود حاصلخیزي خاك و محتواي مواد آلی خاك
هاي فیزیکی یا شیمیایی  استفاده از روش): Disinfect(گندزدایی 

هایی که بطور بالقوه مضر هستند  میکروارگانیسممنظور کاهش تعداد  به
  .تا حدي که وجود آنها براي سالمت غذا خطري نداشته باشد

موادي که براي غنی کـردن و  ): Food additive( مواد افزودنی
ي مواد غذایی ها ویژگیایر یا حفظ کیفیت، ثبات، رنگ، طعم، بو و یا س

  .شوند یا به عنوان مکمل به آنها اضافه می
ــک   ــی ژنتیـ ــه ): Genetic Engineering(مهندسـ مجموعـ

هاي بیولوژي مولکولی که توسط آن مـواد ژنتیکـی گیاهـان،     تکنیک
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ها و یا سایر واحدهاي بیولوژیکی به  ها، سلول میکروارگانیسمحیوانات، 
هاي تولید مثلی طبیعی اتفاق  یق روشروشی که درحالت عادي از طر

  . کند افتد، تغییر می نمی
ــی  ــه ژنتیک ــر یافت  Genetically Modified( موجــودات تغیی

Organism (GMO) :( ی که توسـط  ارگانیسم میکروگیاه، جانور و یا
  .مهندسی ژنتیک دستکاري شده باشد

منظور بهبـود شـرایط    گیاهی که به): Green manure( کود سبز
بـه  ) قبل از اتمام دوره رشـد (شت شده و در حالت سبز بودن خاك ک

  .شود خاك برگردانده می
طـور   اي که یک گیـاه یـا جـانور بـه     منطقه): Habitat(زیستگاه 

  .کند طبیعی در آن زندگی می
تیمار بیماري ): Homeopathic Treatment(تیمار هومئوپاتیک 

اي بدست  ی مادهبر اساس تجویز موادي که از طریق ترقیق و جانشین
آید که این مواد در حیوانات سالم عالمت بیماري حیوانات بیمار را  می

  .سازند ظاهر می
اي از جملـه یـک افزودنـی     هـر مـاده  ): Ingredients(محتویات 

رود و یـا در   مـی  کـار  سازي یـک غـذا بـه    غذایی که در تولید یا آماده
  .ه باشدي نهایی حتی به شکل تغییر کرده وجود داشت فرآورده

در ایـن حالـت تنهـا یـک     ): Spilt production(تولید خرد شده 

صورت  ها به بخش از واحد زراعی یا فرآوري زیستی بوده و بقیه قسمت
زیسـتی گـواهی نشـده    ) در حـال گـذر یـا  ج   ) ب  غیر زیسـتی ) الف
  .باشد می

اي از تولیـد   زیر مجموعـه ): Parallel production(تولید موازي 
طـور   در این حالت در یک واحد زراعـی مشـخص بـه   . خرد شده است

همزمان پرورش، اصالح و یا فرآوري یـک محصـول بـه دو صـورت     
زیستی گواهی شده و گواهی نشده در حال گـذر و یـا سیسـتم غیـر     

  .گیرد زیستی صورت می
مـوادي کـه در طـی فرآینــدهاي    ): Synthetic(مـواد مصـنوعی   

ل مـوادي اسـت کـه در    انـد کـه شـام    شیمیایی و صنعتی ساخته شده
از مواد (اند  سازي شده شوند و یا از منابع طبیعی شبیه طبیعت یافت نمی

  ).اند خام طبیعی استخراج نشده
  

  قدردانی تشکر و
بدون شک انجام این تحقیق بدون حمایت مالی معاونت محتـرم  

میسـر  ) 27/10/84/ 42952طرح شـماره  (پژوهشی دانشگاه فردوسی 
 یله از همکاري آن معاونت محترم تشکر و قدردانیوس گردید، بدین نمی
  . گردد می
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National organic standards for Iran:  

I. Concepts, principles and aims of organic production and standards for 
agronomic and horticultural products 

 
R. Ghorbani* , A. Koocheki , M. Jahan , M. Nassiri and P. Rezvani-Moghadam1 

 

Abstract 
Traditional agriculture and non-chemical crop production have a long story; however organic 

agriculture which relies on local and in-farm inputs, with the aim of protecting ecological balances and 
developing biological cycles on the one hand while regarding regulations and specific standards on the 
other hand, doesn’t have a very long history. There are numerous environmental reasons for the 
priority of organic agriculture to conventional systems such as increasing biodiversity, reducing 
chemical residue in plant and animal products, reducing greenhouse gases and air temperatures; and 
socio-economic factors like equity and sustainability. Worldwide, in 2006 about 31 million hectares 
were managed organically with estimated international sales of over 38 billion US dollars. There are 
very specific standards, regulations and criteria for organic agriculture for the security of producers 
and consumers, suitable competition between producers and clear regulations for international trades 
of organic products. Standards in organic agriculture are principles, regulations and criteria that must 
be considered from production up to processing and consumption. Although Iran has a very long 
history in agriculture and a variety of cereals and pulses have been domesticated in its regions, 
unfortunately, there are no organic production plans and standards for this country. During these 
recent years, there have been international interests especially on behalf of European countries towards 
exporting some organic products such as pistachio, walnut, date, fresh fruits and saffron from Iran, but 
the main reason for the refusal of our products could be the absence of organic standards which are to 
be considered during the production of those products. The present paper recommends the principles 
and standards, considering IFOAM standards for organic plant products in Iran. 

 
Keywords: Organic farming, Organic food, Sustainable agriculture  
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