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چکیده
امروزه رویکرد جهانی به سمت تولید محصوالت سالم و ارگانیک میباشد .محصوالت ارگانیک ماحصل به کارگیری
استانداردهای داوطلبانه زیستمحیطی هستند که مهمترین هدف آن حفظ و پایداری خاک و ارزشهای اکوسیستمی
است .بنابراین کشاورزی ارگانیک ،نظام زراعی است مبتنی بر مددیریت اکوسیسدتم ،متمرکدر بدر حازدلخیری خداک،
سالمت گیاه و عدم مصرف مواد شیمیایی مصنوعی که این نظام با شدرای اجتمداعی ،اصتصدادی ،منطقدهای و محلدی
سازگار است .این محصوالت دارای کیفیت و طعم طبیعی و فاصد مواد شیمیایی مصنوعی و باصیمانده عنازر ،فلدرات و
مواد مضر هستند .محصول سالم ،تحت کنترل استانداردهای الرامی و اجباری کیفیت غذایی در کشداورزی صدرار دارد.
این محصوالت دارای حدمجاز باصیمانده آفتکش ،عنازر ،فلرات و سموم ماحصدل اعمدال اسدتانداردها و برنامدههدای
مدیریتی بر اساس معیارهای مشخصی مانند کدکس MRL ،و غیره هسدتند .در ایدران ،کشداورزی بده عندوان محدور
استقالل میباشد و بیش از  59درزد نیاز غذایی کشور از طریق تولیدکنندگان داخلی تدممین مدیشدود .بندابراین بدا
توجه به رویکرد جهانی ،همه بخشهای آموزشی ،تحقیقاتی و اجرایی در بخش کشاورزی به دنبال تولید محصدول بدا
کیفیت و سالم هستند .بدینمنظور در حال حاضر اکثر گلخانههای سدبری و زدیفی کشدور تحدت پوشدش مددیریت
تلفیقی مبارزه با آفات صرار گرفتهاند و تمام آنها محصوالت سالم تولید میکنند .البته این امر بددین معندا نیسدت کده
محصوالت تولیدی کشورمان ناسالم هستند .زیرا مصرف سم در کشور ما  0/7کیلوگرم در هکتدار اسدت در حدالی کده
این میران مصرف در جهان یک کیلوگرم در هکتار میباشد .لدذا بدا توجده بده تدوان بدالقوه کشدور ایدران در گدذار از
کشاورزی سنتی به کشاورزی سالم و ارگانیک ،در این مطالعه سعی شده است مروری اجمالی بر وضعیت فعلی کشدور
در تولید محصوالت مذکور زورت پذیرد و در نهایت سیاسدتهدای پیشدنهادی در زمینده توسدعه کشداورزی سدالم و
ارگانیک در کشور ارائه گردد.
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