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  چکیده

از پژوهشاگران نااا   و برخای متفااوت باوده جهاانی پایدار توسعه برای ارگانیک کشاورزی نقش مورد در هاگیرینتیجه و هادیدگاه علمی، ادبیات در
ارگانیک، در کنار راهکارهای  کشاورزی معتقدند و برخی دیگر دانندمی ایدئولوژی از ناشی محبوبیت آن را به طور عمده و ناکارآمد را کشاورزی ارگانیک

ها فرصتبه تحلیل  یپارادایم کیف یبر مبنا پژوهشاین ، در همین راستا رشد دارد. جمعیت درحال تغذیه در جهت بزرگی پتانسیل زیست،محیط دوستدار
سااختار ها نیز از طریا  مصااحبه نیماهآوری دادهپرداخت و جمع دیدگاه پژوهشگران مراکز تحقیقات کشاورزیاز  های ناا  کشاورزی ارگانیکو تهدید
هاای پاژوهش نشاان داد کاه در کال، انجاا  شاد. یافتاهگیری گلوله برفی ری هدفمند و روش نمونهگینفر از پژوهشگران، با رویکرد نمونه 28با یافته 
باشاند، مای« محیطی مناسبهای زیستروش»و « بهبود آب و هوا و تنوع زیستی»، «حفظ و تقویت خاک»های ناا  کشاورزی ارگانیک شامل فرصت

مسایل دانشی، نگرشی »، «گذاری و زیربناییمسایل سیاست»یدهای این ناا  کشاورزی نیز شوند و تهدمی« زیستحفظ محیط»که در نهایت، منجر به 
 شوند.می« زیستتخریب محیط»گیرند، که در نهایت منجر به را دربرمی« محیطی با تغییر کاربری اراضیزیست آلودگی»و « و مهارتی
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Abstract  
 

In the scientific literature, views and conclusions about the role of organic agriculture in sustainable 

global development have varied, and some researchers consider the organic farming system to be 

ineffective and Its popularity is largely due to ideology, and others believe that organic farming, along 

with environmentally friendly solutions, has great potential for feeding the growing population. In this 

regard, based on the qualitative paradigm, this study analyzed the opportunities and threats of the 

organic agricultural system from the perspective of researchers in agricultural research centers, and 

data collection was done through semi-structured interviews with 28 researchers, with a targeted 

sampling approach and snowball sampling method. The research findings show that, in general, the 

opportunities of the organic farming system include "soil conservation and strengthening", 

"Improving climate and biodiversity" and "appropriate environmental methods", which ultimately, 

Lead to "environmental protection" and the threats posed by this agricultural system include "policy 

and infrastructure issues," "knowledge, attitude, and skill issues," and "environmental pollution with 

land use change," which ultimately leads to "environmental degradation." 
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  مقدمه -1
 شهرنشاینی بساتر و در بیساتم قارن اوایل در ارگانیک کشاورزی ایده

. یافت تکامل کودها و سمو  شیمیایی افزون روز برای مقابله با استفاده
 تحت شد و شروع زبان انگلیسی و آلمانی کشورهای در کارگانی جنبش
 از اساتفاده و روساتایی هاایسانت کاه باود، مختلفای هایگروه تاثیر

کودهاای مصانوعی و شایمیایی  جاای را به آلی و بیولوژیکی کودهای
ترکیبای  ،(. کشاورزی ارگانیکLockeretz, 2007) کردندمی تبلیغ

و  ایجاد عادالتزیست، محیط ازت ظاها و علو  در جهت حفاز خالقیت
این  (Pearson and Rowe, 2014). کیفیت زندگی استارتقاء 

ناا  کشاورزی، استفاده از سمو  و کودهای شیمیایی، بذور تغییریافتاه 
 از ژنتیکی و آبیاری با آب فاضالب و آلوده را ممنوع و در مقابل استفاده

 بااروری بهباود بارای اقادامات، با شرایط محلی سازگار و آلی بذرهای
و  فرساایش( کنتارل آلی، کود محصول، چرخش مثال عنوان به) خاک
بیولاوژیکی،  مکاانیکی، طریا  از صارفا هارز هایعلف و آفات کنترل

دهاد حرارتای را در دساتور کاار قارار مای اقاداماتو  زراعی، فیزیکی
.(Meemken & Qaim, 2018) و هاادیدگاه علمی، ادبیات در 

 پایادار توساعه بارای ارگانیاک کشاورزی نقش مورد در هاگیرینتیجه
 را از پژوهشگران ناا  کشاورزی ارگانیک و برخی متفاوت بوده جهانی
 داننادمای ایادئولوژی از ناشی محبوبیت آن را به طور عمده و ناکارآمد

(Lotter, 2015)  کشاااورزی سااایر پژوهشااگران نیااز معتقدناادو 
در  بزرگای پتانسیل زیست،محیط دارارگانیک، در کنار راهکارهای دوست

 & Reganold). جمعیاات درحااال رشااد دارد تغذیااه جهاات

Wachter, 2016)  و زیسات محایط ماورد در نگرانای افازایش 
 ماواد باه وابساته متعارفکشاورزی  اجتماعی منفی و اقتصادی تاثیرات

 کننادگانمصرف و کشاورزان از بسیاری که است شده باعث شیمیایی،
 شادن پایادارتر باعاث کاه باشاند، جایگزینی اا  کشاورزین دنبال به

منجار باه  ایفزایناده طاور به کشاورزی خاکنابودی  .شود کشاورزی
 آب حفظ برای پایدار کسب و کار کشاورزی شده است. توسعه ثباتیبی
 فقار کاردن کان و ریشاه غاذایی سالمت غذا، امنیت هوا و تضمین و

 گزارش از بسیاری .(Dubey & Shukla, 2014)است  ضروری
بارهم ریخاتن تعاادل  خااک، حاکی از ناابودی ها رسانه در اخیر های

ناساالم  غاذایی اکوسیستم و از بین رفتن تناوع زیساتی و تولیاد ماواد
 محصاوتت به تولیاد منجر کشاورزی، های غیرارگانیکروش باشد.می

 ای و باه خطار افتاادنتغذیاه غذایی ناسالم از نار بهداشتی، ایمنای و
ملاای شااده  و ایمنطقااه جهااانی، سااط  در زیسااتمحاایط امنیاات
 در ویاژه باه ژنتیکای تنوع . (Dubey & Shukla, 2014)است
اساات  یافتااه کاااهش جهااان سااط  در زراعاای هااایگونااه بااین

(Kristiansen et al., 2006). مااواد از سااابقه باای اسااتفاده 
 لاف ومخت هایبیماری و آفات کنترل برای آفات دفع سمو  شیمیایی و

 کنتارل و عوامال طبیعای مناابع از بسایاری هاا،سال طی در حشرات
 زیساتی کاهش تناوع بر عمیقی است و اثرات کرده نابود بیولوژیکی را

 هاایخااک. (Dubey & Shukla, 2014) جهانی گذاشته است
 رفاتن باین ازمانند  انسانی، فشارهای از بسیاری تاثیر تحت کشاورزی

 رساوب و خااک تراکم مغذی، مواد شکاه ،(SOC) خاک آلی کربن
 خااک فرساایش(. Smith et al., 2016)دارند  قرار سنگین فلزات

 کربن آلی باات، سط . است تشدید حال در جهان مناط  از بسیاری در

 خااک، ساختار تقویت باعث زیرا است، خاک باروری اصلی ویژگی یک
 لیاتفعا و شایمیایی تعادیل ظرفیات آب، نگهاداری ظرفیت هوادهی،
 افازایش . باا(Eriksson et al., 2010) شاودمای خاک میکروبی

 تارگران ایفزاینده طور شیمیایی به کودهای تولیدی، هاینهاده هزینه
تمامی این مسایل منجر  و  (Dubey & Shukla, 2014)اندشده

زراعی شده اسات، کاه باا حاداقل اساتفاده از  هایبه جستجوی شیوه
طبیعای، امنیات  منابع زیستی، احیای ایش تنوعهای شیمیایی، افزنهاده

.  (Dubey & Shukla, 2014)وری را محق  سازدغذایی و بهره
حلی بارای ایان مساایل تواند به عنان راهناا  کشاورزی ارگانیک، می

 ارگانیک های سیستم در خاک که دهدمی ها نشانپژوهش نتایجباشد. 
 Gattinger et) اشادبمای آلای کربن از توجهی قابل سطوح دارای

al., 2012 )معماول، تولیاد باه نسابت ارگانیک تولید در و همچنین 
 دارد نیاز بهتاری ساختار و دارد قرار کمتری فرسایش معرض در خاک

(Mäder et al., 2002; Siegrist et al., 1998)دیگر . یکی 
 باا خاک وریبهره پایداری توجه در کشاورزی ارگانیک، مورد مسایلاز 
 های هرز و تولیادوسعت و شدت شخم در جهت مبارزه با علف یشافزا

فشرده را افزایش  و چندگانه کشت هایسیستم بازده باشد کهمی بیشتر
 باه ارگانیاک کشااورزی . (Dubey & Shukla, 2014)دهدمی
 کشااورزی باا مقایساه در را تناوع زیساتی و محصول تنوع کلی، طور

 غناای فراتحلیال، یاک طب  مثال، عنوان دهد. بهمی افزایش متعارف
 مازارع باه نسابت درصد 34 متوسط طور به آلی مزارع کل در هاگونه

و در پژوهشی دیگر نیز  (Tuck et al., 2014)است  متعارف باتتر
 درصاد 5-85 دارای آزماایش، ماورد ارگانیک مشخص شد که مناط 

 ,Fuller & Malina). هستند مناط  کنترل نسبت به بیشتر گونه

2005, Hole et al., 2005) کمتار  انتشار با ارگانیک کشاورزی
در واحاد ساط ، مزیات  (2NO،  2CO، 4CH (ایگلخاناه گازهای
در . ولای  (Lidenthal et al., 2010)دارد محیطی بزرگیزیست

 هاایزماین از ای حاشیه سهم تنها خصوص ناا  کشاورزی ارگانیک،
 . (Leifeld, 2016)است ارگانیک گواهی جهانی، دارای کشاورزی

 کمتاری زماین کاربری راندمان از ارگانیک هایاز سویی دیگر، سیستم
  معمولی برخوردارند و باازده پاایینی نیاز دارناد هایبه سیستم نسبت

(Meemken & Qaim, 2018) باازده و  شاکاف و بارای رفاع
امار،  است و ایان اراضی برای اضافی تمرکز بر تقاضای تولید، افزایش

 جهاان محادود حاصالخیز اراضی زیرا باشد.می کننده نگران ضوعیمو
در نتیجاه اساتثمار، تغییار کااربری  کشاورزی، اراضی از است. بسیاری

 ,.Setälä et al)اند رفته بین از خاک اراضی، شهرنشینی و فرسایش

اراضای کشااورزی  به بزرگی از اراضی جهان مقیاس و تبدیل (2014
باه اراضای کشااورز  هاای طبیعایگااهل زیساتتبدی به ارگانیک، نیاز

 ماداو  تشادید و اراضای . تغییار کااربری (Leifeld, 2016)دارد
 خطرات کشاورزی در جهت تامین غذای مورد نیاز جمعیت درحال رشد،

کارده اسات و  ایجااد جهان سراسر در خاک تخریب شدیدی را از نار
تحات تااثیر فرسایش خاک، خواص و عناصر فیزیکی و شیمیایی آن را 

در چنین شارایطی،  . (Birkhofer et al., 2016)قرار داده است
تامین خاک مورد نیاز کشاورزی ارگانیک )خاک مرغوب و حاصلخیز( به 

رود. عنوان یکی از معضالت حال حاضر این ناا  کشاورز به شمار مای
 از مختلفای مانناد زیستیمحیط مشکالت با زایی،زدایی و بیابانجنگل
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اسات  جاو هماراه در خااک کاربن شادن رها و زیستیتنوع فتنر بین
.(Meemken & Qaim, 2018)  ،با این تفاسیر، بایساتی گفات

در قالب واحد سط  و واحد محصول قابل بررسی  محیطیزیست اثرات
 محصاوتت و غاذایی ماواد بارای تقاضاا افازایش باه توجاه است. با

 ارزیاابی برای، محصول واحد در گیریاندازه رسدمی نار به کشاورزی،
 ,Leifeld)تار باشادمناساب جهاانی مناار از محیطیزیست اثرات

هاای کشااورزی، حاصل از فعالیت ایگلخانه گازهای انتشار . (2016
دارد.  (Global Warming) گرماایش جهاانی ای درنقش عماده

موجاب انتشاار گازهاای  کودهای شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی،
و باا توجاه باه  (Birkhofer et al., 2016) شاودیای مگلخانه

استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در کشاورزی ارگانیک )باه عناوان 
 ساط  واحاد ای، درجایگزین کودهای شیمیایی( انتشارگازهای گلخانه

محصاول  در واحاد ولای، (Mondelaers et al., 2009)کمتار 
 Birkhofer et) یاک()به دلیل بازده کم کشااورز ارگان است بیشتر

al., 2016) فراگیر تصور این توان گفت، شواهد ازو به طور کلی می  
 

 محیطایزیسات ناار از ارگانیک قطعاا کشاورزی که کند،نمی حمایت
و بارای  (Beirat, 2016) باشاد متعاارف از کشااورزی تاردوساتانه

 محیطی کشاورزی ارگانیک، نیاز به مطالعاتسازی تاثیرات زیستشفاف
ها و تهدیدهای تری با در نار گرفتن هر دو بعد فرصتتر و جامععمی 
باشد و از آنجایی کاه اکثار محیطی ناا  کشاورزی ارگانیک میزیست

مطالعات در زمینه کشاورزی ارگانیک به صورت کمی انجا  گرفته باود 
محیطی این ناا  کشاورزی پرداخته بودند های زیستو صرفا به فرصت

ز، تنها بخشی از آن را تبیین کرده بودند، ایان پاژوهش باه و هریک نی
صورت جامع و با رویکردی کیفی و درصدد پاسخگویی به این پرساش 

هاایی هاا و تهدیادناا  کشااورزی ارگانیاک دارای چاه فرصات»که 
هاای باا توجاه باه پاژوهش انجاا  گرفات. «؟باشدمحیطی میزیست

کشااورزی ارگانیاک مختلفی که در سراسر جهاان در خصاوص نااا  
کاار صورت گرفته است و متغیرهای متعددی نیز در ایان مطالعاات باه

های اشاره به این متغیرها، از دیدگاه پژوهش 1گرفته شده است. جدول 
  مختلف در قالب پیشینه پژوهش دارد:

 نظام کشاورزی ارگانیک متغیرهای مطرح شده در پیشینه پژوهش -1جدول 

ای هها و فرصتتهدید

 کشاورزی ارگانیک
 پژوهشگر)ها( و سال

 ,.Kniss et al., (2016); Birkhofer et al., (2016); Ponisio et al., (2015); de Ponti et al بازده پایین

(2012); Seufert et al., (2012); Pimentel et al., (2005) 

 ;Kondepati (2019); Jespersen et al., (2017); Leksono (2017); Gyarmati (2016) افزایش تنوع زیستی

Verma  (2015); Moore (2013); Häring et al., (2001); Scialabba (2000) 
کاهش تنوع زیستی با تغییر 

 کاربری اراضی
Schneider et al. )2014); Gabriel et al., (2013); Mondelaers et al., (2009) 

افزایش انتشار گازهای 
 د محصولای در واحگلخانه

Birkhofer et al., (2016); Skinner et al., (2014); Mondelaers et al., (2009) 

کاهش انتشار گازهای 
 ای در واحد سط گلخانه

Jespersen et al., (2017); Gyarmati (2016); Pandey & Singh (2002) 

 ,.Bello, (2008); Sterrett et al., (2005); Schneeberger et al., (2002); Midmore et al کمبود دانش فنی

(2001) 

 Bouttes et al., (2019); Banjara (2016); Scialabba (2000) وجود بازار فروش مناسب

;Meemken & Qaim, )2018); Sterrett et al., (2005) مشکالت گواهی محصوتت (1390نادعلی و رنجبر )   

(1390نادعلی و رنجبر ) ;Sterrett et al., (2005); Narayanan, (2005); Midmore et al., (2001) مشکالت بازاریابی  

 

   روش انجام تحقیق -2

 کیفای محتاوای تحلیال از اساتفاده و کیفای پارادایم با حاضر مطالعه

(Qualitative Content Analysis)  محتوا تحلیل. شد انجا 
 از عتبارم و تکرارپاذیر هایاستنباط به دستیابی برای تحقی  روش یک
 نااوع ایاان. باشادمی آنها استفاده موارد از ایزمینه به متنی هایداده

 حقاای  بازنمایی درصدد و آورده فراهم جدیدی بینش و دانش تحلیال،
  (Krippendorff, 2018). اساات اقدا  برای عملی راهنمای و

 و هاافرصات شااد، ساعی محتاوا تحلیال از استفاده با مطالعه این در
 پیشااین ادبیااات در ارگانیاک کشااورزی محیطایزیسات هاییدتهد

 باه دساتیابی هادف باا رویکردهاا این تکرارپذیری و شاده بازشناسای
 محتااوای تحلیاال از پااژوهش، ایاان در. شااود تحلیاال جدیااد بینشاای
  به مربوط مفاهیم که معنا بدین. شد استفاده (Inductive)استقرایی

 

 
 صاورت باه ارگانیاک کشاورزی یمحیطزیست هایتهدید و هافرصت

 در موجاود حتای یاا فارضپیش مضامین به توجه بدون و ظهوریابنده
 مسائله تبیاین و موضاوع شناساایی از پا  و استخراج پیشین، ادبیات

 محتاوا تحلیال فرایناد از مرحله دومین عنوان به نمونه تعیین پژوهش،
 سااختارنیماه مصاحبه شیوه از هاداده آوریجمع مناور به. گرفت انجا 
 آوریجماع هایداده پایایی و روایی تامین راستای در. شد استفاده یافته
 تحقیقااتی مراکاز در یکساان یافتاه ساختارنیمه مصاحبه پروتکل شده،

 کنندگانمشارکت. شد گرفته کاربه مختلف افراد خصوص در و مختلف
 کاه بودناد کشاورزی تحقیقات مراکز پژوهشگران از متشکل پژوهش،

 روش و هدفمنااد گیاارینمونااه رویکاارد بااا پژوهشااگران از نفاار 28
 :گرفتند قرار بررسی مورد زیر شرح به برفی گلوله گیرینمونه

 کشور برنج تحقیقات مؤسسه پژوهشگران از نفر 4 -
 آبخیزداری و خاک حفاظت پژوهشکده پژوهشگران از نفر 7 -
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 شورک پزشکی گیاه تحقیقات موسسه پژوهشگران از نفر 4 -
 بذر گواهی و ثبت موسسه پژوهشگران از نفر 6 -
 بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسه پژوهشگران از نفر 7 -

 هاایتهدیاد و هاافرصت خصوص در پژوهشگران دیدگاه بررسی برای
 مساتمر طاور به نیاز مورد هایداده ارگانیک، کشاورزی محیطیزیست
 ماورد نموناه حجم تعیین مناور به ناری اشباع معیار و شد آوریجمع

 شادند، انتخاب پژوهشگرانی گیری،نمونه فرآیند در. گرفت قرار استفاده
 و داشاتند ارگانیاک کشااورزی بحاث در را دخالت و نفوذ بیشترین که

 محیطایزیسات هاایتهدید و هافرصت از جامعی تبیین بودند، توانسته
 ناااری، اشااباع معیااار اساااس باار. باشااند داشااته ارگانیااک کشاااورزی

 جاایی تاا کشااورزی تحقیقاات مراکز پژوهشگران از هاداده آوریجمع
 بیشاتر، گیارینمونه که داد، نشان مفاهیم تکراری حالت که شد، انجا 
 تادقی  و تعیاین کال، در. داشات نخواهد پی در را جدید مفاهیم نمود
 التحلیا بارای رو، این از و است استاندارد فاقد محتوا تحلیل در متون

 قابال سااختار قالب در مطالعه مورد متون محدودسازی به نیااز محتاوا
 هاایمصااحبه از کامال ایخالصاه اسااس، این بر باشد،می مدیریت
 جداگاناه ساندی بررسای، مورد مفاهیم از یک هر برای و تهیه منتخب
 اداماه اساناد این روی کدگذاری مبنای بر پژوهش فرایند و شد تدوین
 آغاااز باارای تحلیاال واحاد اهمیات به توجه با بعدی، گا  در. یافات

 & Graneheim)معناااایی واحااادهای تلخااایص و کدگاااذاری

Lundman, 2004  )یاک باه مربوط که مجزایی اسناد از یک هر 
 بارای اسااناد ایان زیارا شد، انتخاب تحلیل واحد قالب در بود، مفهو 

 بتوانناد آنکه برای و بودند بزرگ کافی اندازه به کلی، قالب در تلخیص
 به بمانند، محفوظ ذهن در معناایی واحاد عناوان به هاتحلیل خالل در

 واژه، بار مشتمل حاضر مطالعه معنایی واحد. بودند کوچک کافی اندازه
 هاایتهدیاد و هاافرصات» از مفهاومی کااه باود، پاراگرافی یا جمله
 باه. اختسامای متباادر ذهن به را «ارگانیک کشاورزی محیطیزیست
 مرحلاه در. گرفات قرار کار دستور در مرحله 5 محتاوا تحلیال منااور

 هار ماتن مرحلاه، این در. شد انجا  «معنایی واحدهای انتخاب» اول،
 قالاب در معناایی واحادهای و گرفت قرار بازبینی مورد بار چندین سند
 از معناایی یاا مفهاو » اساتنباط. شادند انتخاب پاراگرف و جمله واژه،
 عناوان باه «ارگانیاک کشاورزی محیطیزیست هایتهدید و هاصتفر

 چرایای تحقی  پرسش که آنجا از. بود معنایی واحد انتخاب اصلی معیار
 انتخااب باود، «محیطایزیسات تهدید» یا و «محیطیزیست فرصت»
 پرسش جوابگوی توانستمی معنادار، واحد کوچکترین عنوان به «واژه»

 گردید انجا  «معنایی واحدهای تلخیص» دو ، مرحله در. باشد پژوهش
 حفظ با( پاراگراف یا جمله واژه،) منتخب معنایی واحدهای از یک هر و

 هافرصت» مفهو  حفظ با یعنی. شدند تلخیص خود اصلی مفهو  و معنا
 عباارات قالاب در «ارگانیاک کشااورزی محیطایزیسات هایتهدید و

 گاا  ایان در. باود «کدگذاری» شامل سو ، مرحله. شدند ارایه مختصر
 یک مختصر، معنایی واحدهای از یک هر به و شد انجا  گذاریبرچسب
 ایان. بود واحد آن معنای دهنده شرح که شد، اطالق مفهومی برچسب
 یاا یاک شاامل و شد انتخاب کوتاه «واژه» چندین قالب در هابرچسب

 تشکیل». بود همسان مفهومی محور با شده تلخیص معنایی واحد چند
 ایان در. گرفات صاورت چهار  مرحله در نیز «مقوتت و مقوتتخرده

 و هاافرصات» حاول یکساان معنایی محور دارای که کدهایی مرحله،

 یاک قالاب در بودناد، «ارگانیاک کشاورزی محیطیزیست هایتهدید
 دارای کاه مقاوتتی خارده و گرفتناد قرار مختصر نامی با مقوله خرده

 محیطایزیسات هایتهدید و هافرصت» خصوص در همسانی مفاهیم
 در و شادند بنادیگروه مقوله یک قالب در بودند، «ارگانیک کشاورزی

 استخراج. شد انجا  پنجم مرحله عنوان به «مضامین استخراج» نهایت،
 صاورت مفهو هم مقوله چند یا دو در مستتر مفاهیم مبنای بر مضامین
 و هافرصت» از پنهانی محتوای ایدار که مقوتتی ترتیب، بدین. گرفت
 مضامین قالب در بودند، «ارگانیک کشاورزی محیطیزیست هایتهدید

 معارف و توصایفی صورت به مضمون هر نا . شدند تحلیل و شناسایی
 ,Erlingsson & Brysiewicz.)باود مقاوتت پنهاان معاانی

2017; Bengtsson, 2016  )،تحلیال و مدیریت برای همچنین 
 کااهش بارای و شاد اساتفاده MAXQDA12 افزارنر  از ااهداده

 از هاایافتاه پژوهش، نتایج اطمینان قابیل افزایش و تفسیری خطاهای
 تاامین بارای. گرفتناد قارار بررسی مورد اطمیناان قابلیت و اعتبار نار

 قابلیات و( مطالعااه مااورد پدیااده کننده تبیین پژوهش نتایج) اعتبار
 قالب در «محق  بندیزاویه» ،(تکرار طری  از تایجن همسانی) اطمینان
 تفسایر و تحلیال کدگاذاری، مرحلاه در یکادیگر باا محققان همکاری

 .  یابد کاهش هااریب بروز احتمال تا گرفت، انجا  هاداده
 Polit & Beck, 2004).(Richards & Morse, 2012)) 

 

 نتایج  -3
دیدگاه ل محتوای در این بخش به ارائه نتایج مربوط به تحلی

محیطی ها و تهدیدهای زیستفرصت خصوص در پژوهشگران
مطاب  . استاز ابعاد مختلف پرداخته شده  کشور در کشاورزی ارگانیک

از دیدگاه  ارگانیک های کشاورزیدر خصوص فرصت 3 جدول
 تنوع و هوا و آب بهبود»، «خاک تقویت و حفظ»پژوهشگران، مقوتت 

 اند.تاثیرگذار بوده« مناسب محیطیستزی هایروش»و « زیستی
 به نیاز اند که محصوتت ارگانیک با کاهشپژوهشگران بر این عقیده

 کشت محصولی، با بین کشت محصولی، با تنوع افزایش زنی،شخم
 نوین هایفناوری از جایگزین، استفاده هایکانال در چرخشی، با کشت

 سط  از ارگانیک تمحصوت بقایای خاکورزی و محافات کاهش برای
پژوهشگران بر این امر خاک را در پی دارند.  فرسایش خاک، کاهش

اعم از  ،هاى کشاورزى بر موجودات زنده خاکناا اعتقاد دارند که 
گذارند. به عنوان مثال میتاثیر آشکارى  فعالیتها و تنوع زیستى آنها،

ده بیش از کشت و زرع یا استفا مراتع براى وهاى جنگلى پاکسازى زمین
خاک تاثیر  حد و حتى استفاده غلط از مواد شیمیایى کشاورزى بر

هد. دمی تعداد و تنوع موجودات خاک را کاهش ،گذارد و به شدتمى
دهى متفاوت، در هاى ریشههاى گیاهى با ناا کاهش در تعداد گونه

کیفیت بقایاى گیاهى و یا در مقدار ماده آلى خاک، منجر به  کمیت و
و  شودمییت طیف وسیعى از زیستگاه و غذا براى موجودات زنده محدود

که زمین، آب و منابع )رویکرد اکوسیستمى با ناا  کشاورزی ارگانیک 
کاهش مصرف  (، کاهش فرسایش خاک،دهدمیزنده را مد نار قرار 

های بیولوژیکی در سیستم سمو  و کودهای شیمیایی و بهبود چرخه
اک، جانوران و حشرات( موجبات تنوع بیشتر کشاورزی )شامل گیاهان، خ

اطراف  )(flora & fauna های جانوریهای گیاهی و گونهگونه
تنوع در ) تنوع زیستى کند، که این امر موجب افزایشمزرعه را فراهم می

این ( شده که میان موجودات زنده در کلیه منابع زمینى، آبى و یا دریایى
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تنوع )ها ، تنوع بین گونه(وع ژنتیکىتن)ها تنوع شامل تنوع در گونه
یکی  باشد.می (تنوع زیست محیطى)ها و تنوع در اکوسیستم (ارگانیسم

از موارد مورد بحث مشارکت کنندگان این پژوهش در خصوص 
های کشاورزی ارگانیک، کنترل مکانیکی، کنترل بیولوژیک، فرصت

سمو  شیمیایی کنترل زراعی و کنترل فیزیکی آفات به جای استفاده از 
ازکودهای بیولوژیک و آلی )کمپوست، ورمی  استفاده و همچنین
کودهای زیستی( به جای استفاده از  کود سبز، کود دامی، کمپوست،

باشد. در کشاورزی کودهای شیمیایی در ناا  کشاورزی ارگانیک می
های هرز مبارزه با آفات و علفتوان مناسب، می زنیارگانیک با شخم

، استفاده از امواج رادیوییدهی خاک، مچنین تناوب زراعی، آفتابنمود. ه
از بین بردن ، و برداشت تاریخ کاشت، اصالح کشت گیاهان تله

های آلودگی قبل از انتشار، استفاده از دشمنان طبیعی، استفاده از کانون
استفاده از نهال و بذور مقاو ، جایگزین کاربرد و های آفات جلب کننده

شود. در این خصوص، دو تن از کودهای شیمیایی میسمو  و 
 کنندگان تصری  کردند:مشارکت

مصرفی مقادیر بسیار کمی از سمو  شیمیایی، برای از بین بردن آفات "
کافی است و این در حالی است مصرف زیاد آن، بخش وسیعی از 

 سمو  کند. اگر یارانهزیست )آب و هوا و خاک( را  آلوده میمحیط

سمو ،  بهینه مصرف استانداردهای یی حذف شود و در خصوصشیمیا
گیر مصرف های آموزشی برگزار شود، شاید شاهد کاهش چشمدوره

 "سمو  شیمیایی در کشور باشیم.
 مباارزه هاایزیسات، بایساتی روشبرای جلوگیری از آلودگی محیط"

هاا و از باین باردن شااخه بیولوژیک نایر استفاده از حشرات شکارگر و
های آلوده قبل از انتشار )کنترل مکانیکی( در دساتور کاار مروجاان وتهب

پرخطار  قرار گیرد و در صورت مصرف سمو  نیز، بایستی مصرف سمو 
  "ممنوع شود.

 

محیطی کشاورزی ارگانیکهای زیستپژوهشگران در خصوص فرصتتحلیل واحدهای معنایی  -3جدول   
 

 مفهوم )کد(
تعداد 

 اسناد
 فراوانی

 خرده

 مقوالت
 مقوالت

 5 5 افزایش طوتنی مدت باروری خاک با نگهداری مواد آلی آن در حد مطلوب

ک
خا
ی 

رد
رک
 کا

ی و
تار
اخ
 س
ود
هب
 ب

ک
خا
ت 

قوی
و ت
ظ 

حف
 

 9 7 افزایش حاصلخیزی خاک با مصرف کودهای بیولوژیک

 6 6 حفظ مواد آلی خاک به کمک ریشه محصوتت ارگانیک

های مفید خاکعنوان منابعی برای ارگانیسمریشه محصوتت ارگانیک به   6 7 

 9 9 افزایش ظرفیت نگهداری آب توسط خاک

 7 7 حفظ حاصلخیزی خاک

 7 7 حفظ بافت و ساختار خاک توسط ریشه محصوتت ارگانیک

 4 4 جذب عناصر غذایی از محلول خاک و جلوگیری از انتقال آن به زه آب

ها در خاکی حمایتی و قارچهاگسترش میکروارگانیسم  3 3 

 8 8 کاهش فرسایش خاک با کشت بین محصولی

ک
خا
ش 

سای
فر
ز  
ی ا

گیر
جلو

 

 8 8 کاهش فرسایش خاک با کشت چرخشی

های نوین برای کاهش خاکورزیاستفاده از فناوری  9 11 

زنی خاک و در نتیجه کاهش فرسایش آنکاهش نیاز به شخم  14 21 

خاک با افزایش تنوع محصولی کاهش فرسایش  8 13 

های جایگزینکاهش فرسایش خاک با کشت در کانال  9 9 

 11 11 محافات بقایای محصوتت ارگانیک از سط  خاک در برابر فرسایش

 9 9 کاهش آلودگی آب در نتیجه عد  استفاده از سمو  و کودهای شیمیایی

 و 
ی
دگ
آلو
ش 

اه
ک

ب
ت آ

ررف
هد

 

وا 
 ه
ب و

د آ
بو
به

ی
ست

 زی
وع

 تن
و

 

 7 7 کاهش هدررفت آب در نتیجه استفاده از کود سبز

 9 7 کاهش آلودگی آب در نتیجه کاهش ضایعات کشاورزی

 19 13 حفاظت از آب و افزایش کیفیت آن

اندهای مصرفی ای در نتیجه استفاده از منابع تجدیدپذیر و بازیافت بیشتر پسمکاهش گازهای گلخانه
 آنها

هب 6 5
ب

هوا
ود 

 

های هوا در نتیجه کاهش مصرف سمو  شیمیاییکاهش سمو  و آتینده  14 18 

انوری اطراف های جهای گیاهی و گونههای حیات وحش )تنوع بیشتر گونهحفظ تنوع ژنتیکی زیستگاه
 مزرعه(

10 11 

ی
ست

 زی
ی و

راع
ع ز

نو
ت ت

قوی
 ت

زایش تنوع توا  یا کشت چندمحصولی )اف ایجاد تنوع تولید مبتنی بر تناوب زراعی با امکان کشت
 محصولی(

9 12 

 9 9 حفظ تنوع زیستی در کل اکوسیستم

اورزی )شامل های بیولوژیکی در سیستم کشها )تنوع ارگانیسم( با بهبود چرخهحفظ تنوع بین گونه
 گیاهان، خاک، جانوران و حشرات(

9 12 
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 محیطی کشاورزی ارگانیکهای زیستهشگران در خصوص فرصتپژوتحلیل واحدهای معنایی  -3ادامه جدول 

 مفهوم )کد(
تعداد 

 اسناد
 فراوانی

خرده 

 مقوالت
 مقوالت

 4 4 استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر

ط
حی

ه م
ن ب

زد
ب ن

سی
آ

ت
یس
ز

 

ش
رو

ت
یس
ی ز

ها
ب
اس
 من

ی
یط
مح

 

 4 4 نگهداری دا  با توجه به ظرفیت مراتع و جلوگیری از تخریب آنها

 16 16 محیطی و بررسی پویای آنهاگیرانه زیستهای سختستانداردها و دستورالعملا

 9 7 حفاظت از دشمنان طبیعی آفات

 8 8 کاهش ضایعات کشاورزی )استفاده از آنها به صورت کمپوست(

 7 4 تاثیرات اقلیمی کمتر

 کود سبز، دامی، کود ازکودهای بیولوژیک و آلی )کمپوست، ورمی کمپوست، استفاده
 کودهای زیستی( به جای استفاده از کودهای شیمیایی

17 24 

 و 
ک(

وژی
یول
و ب
ی 

یک
یز
، ف
ی
راع

، ز
ی
یک
کان

 )م
رل

کنت
ی 

و آل
ک 

وژی
یول
ی ب

ها
ود
ک

ی
یای
یم
 ش
ی
ها
ود
 ک
  و

مو
 س
ین

گز
جای

 

به جای استفاده  )کنترل زراعی(ها استفاده از نهال و بذور مقاو  نسبت به آفات و بیماری
   شیمیاییاز سمو

8 8 

)کنترل  استفاده از امواج رادیوییزا به داخل مزرعه با جلوگیری از ورود عوامل خسارت
 فیزیکی(

8 8 

برای مبارزه با آفات به جای استفاده از سمو  شیمیایی  مناسب )کنترل زراعی( زنیشخم
جهت از بین رفتن شخم عمی  در فصل پاییز  و زمستانفصل شخم سبک در )

 (های آفاتمتخ
11 11 

به جای استفاده از سمو   )کنترل زراعی(مناسب ناوب زراعی تهای هرز با کنترل علف
 شیمیایی )مانند عد  کشت توا  گیاهان جالیزی و پنبه (

9 13 

به جای استفاده از سمو   مناسب )کنترل زراعی( زنیهای هرز با شخمکنترل علف
 شیمیایی

8 13 

فیزیکی( جهت مبارزه با آفات، عوامل کنترل ک برای ضدعفونی خاک )دهی خاآفتاب
 های هرز به جای استفاده از سمو  شیمیاییزی و بذور علفزای خاکبیماری

11 11 

های آلودگی قبل از انتشار )کنترل مکانیکی( مانند از بین بردن از بین بردن کانون
ای آلوده به جای استفاده از سمو  ههای زمستانه و سوزاندن بوته و شاخهمیزبان

 شیمیایی
8 8 

ها و ها، ویروساستفاده از دشمنان طبیعی شامل حشرات شکارگر و انگلی و قارچ
 ها )کنترل بیولوژیک( برای مبارزه با آفات به جای استفاده از سمو  شیمیاییباکتری

12 13 

های نوری )کنترل فیزیکی( تلههای آفت نایر نوارهای رنگی و  استفاده از جلب کننده
 به جای استفاده از سمو  شیمیایی

7 7 

برای مبارزه با آفات )کنترل زراعی( به جای استفاده از سمو   کشت گیاهان تله
شیمیایی )نایر استفاده از ذرت در اطراف مزارع پنبه جهت مبارزه با عسلک و سنک 

 قوزه پنبه(
8 11 

برای مبارزه با آفات به جای استفاده از  )کنترل زراعی(و برداشت تاریخ کاشتاصالح 
 سمو  شیمیایی

9 11 

 

از دیدگاه  ارگانیک های کشاورزیتهدیددر خصوص  4 مطاب  جدول
 مسایل»، «زیربنایی و گذاریسیاست مسایل»پژوهشگران، مقوتت 

 کاربری تغییر با محیطیزیست آلودگی»و « مهارتی و نگرشی دانشی،
 و گذاریسیاست مسایل»در خصوص  اند.تاثیرگذار بوده «اراضی

 گذاری، در خصوص بازار فروش ، بایستی گفت، در بعد سیاست«زیربنایی
محصوتت ارگانیک و عرضه و تقاضای این محصوتت، مشکالت 

شده داخلی و بازارهای تضمین مشخص بازارهای فقدان بسیاری نایر
 با وارداتی ارگانیک محصوتت دمحدود، وجو صادرات خارجی، پتانسیل

آلی،  و بیولوژیک کودهای تامین برای مشخص بازار تر، نبودارزان قیمت
تولیدکنندگان،  ضعیف در نتیجه سازماندهی زنیچانه قدرت کاهش
  ارگانیک و دسترسی محصوتت بازار مالی هایمشوق بودن ناکافی

 

 و حمل التو مشک توزیع شبکه مشکالت بازار، اطالعات به ضعیف
 زنجیره مختلف کنشگران هایانگیزه و هاارزش همکاری و نقل، عد 

 برای پایین داخلی تقاضا، تقاضای و عرضه داخلی ارتباطات تامین، عد 
اطمینان،  قابلیت با ارگانیک محصوتت عرضه ارگانیک، محصوتت

 محصوتت فروش دلیل به مقیاس کوچک کشاورزان سود کاهش
تجهیزات،  دتتن وجود دارد و نبود و هاواسطه  طری از ارگانیک

آلی  و بیولوژیک کیفیت، کودهای با و غنی خاک به دسترسی محدودیت
آلودگی، از دیگر مشکالت زیرساختی به شمار  فاقد و کیفیت با و آب
دولت،  طرف از تز  هایمشوق ارایه روند. از سویی دیگر، عد می

ارگانیک، مشکالت گواهی و  زیکشاور آموزشی هایدوره محدودیت
بیمه محصوتت کشاورزی ارگانیک نیز، موجب عد  توان و عد  تمایل 
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شود. همچنین در بعد می ارگانیک کشاورزی به انتقال جهت در کشاورز
زیربنایی، محدودیت دسترسی به خاک غنی و با کیفیت، آب با کیفیت و 

و مجاورت مزارع وجود دارد بیولوژیک و آلی فاقد آلودگی، کودهای 
ارگانیک و غیرارگانیک نیز از سویی دیگر موجب انتقال انتقال سمو  از 
طری  باد و آب از مزارع غیرارگانیک به مزارع ارگانیک شده و آلودگی 

 و نگرشی دانشی، مسایل»مزارع ارگانیک را در پی خواهد داشت. 
 کنندگان درفکشاورزان و مصر کافی دانش اشاره به عد « مهارتی
 کشاورزی ارگانیک و محدودیت محیطیزیست هایفرصت خصوص
 کودهای تولید و مصرف چگونگی خصوص در کشاورزان دانشی

استانداردهای گواهی محصوتت ارگانیک  آلی و مشکالت و بیولوژیک
 و کشاورزان سط (، درواحد بیشتر )تولید دولت دارد و همچنین، تمایالت

بیشتر با مصرف سمو  و کودهای شیمیایی بیشتر( را  سود و بیشتر )تولید
کشاورزان  مهارتی دهد و از بعدی دیگر، به مشکالتمورد بحث قرار می

در زمینه کنترل مکانیکی، زراعی، فیزیکی و بیولوژیک آفات و محدودیت 
پردازد. های کشاورزی میمروجان و کارشناسان ماهر در زمینه تکنیک

 کنندگان تصری  کرد:مشارکت در این زمینه، یکی از
کشاورزی ارگانیک نیاز به امکانات زیرساختی مانند خاک خوب، آب "

پاکیزه و مزارع جدا دارد. در مجاورت بسیاری از مزارعی که به کشت 
اند، مزارعی غیرارگانیکی وجود دارند، که ارگانیک اختصاص داده شده

زیرزمینی و جریان جریان آب سطحی )مزارع برنج در شمال کشور(، آب 
آورد ها و سمو  این مزارع را به مزارع ارگانیک میباد، بسیاری از آلودگی

توان و در این صورت مزرعه مورد نار و محصول تولیدی آن را نمی
 تغییر با محیطیزیست آلودگی»در مورد  "درصد ارگانیک دانست. 100

زده تولید کشاورزی بایستی به این امر اشاره داشت که با «اراضی کاربری
ارگانیک بسیار پایین بوده و برای حل این مشکل و افزایش تولید، نیاز به 

زایی ها و مراتع است، که این امر باعث بیابانوحش، جنگلتخریب حیات
 ریستی، برهم زدن تعادل اکوسیستم و بسیاری از و در نتیجه کاهش تنوع

کنندگان در خصوص تمشکالت زیستی دیگر خواهد شد. یکی از مشارک
 موارد مورد بحث، تصری  کرد:

ها و کشبازده ناا  کشاورزی ارگانیک به دلیل عد  استفاده از حشره"
ژنتیکی، در مورد برخی از و بذور تغییریافته های شیمیاییکشآفت

تر از ناا  کشاورزی متعارف است و محصوتت )گند  و جو( حتی پایین
، معادل تولید متعارف است؛ اگر بخواهیم در بهترین حالت، بازده آن

ناا  کشاورزی ارگانیک را به عنوان ناا  کشاورزی غالب کشور 
ها و مراتع را به درآوریم، بایستی چندین هزار هکتار از علفزارها، جنگل

اراضی کشاورزی تبدیل کنیم، که این امر کاهش تنوع زیستی و انتشار 
 "خواهد داشت.جهانی را در پیای و گرمایش بیشتر گازهای گلخانه

ها و تهدیدهای ، نارات ذکر شده در خصوص فرصت5با توجه به جدول 
تخریب »و « زیستحفظ محیط»کشاورزی ارگانیک حول دو مضمون 

اشاره به کاهش « زیستحفظ محیط»بود. مضمون « زیستمحیط
فرسایش خاک و افزایش حاصلخیزی آن، کاهش آلودگی و هدررفت آب 

ایش کیفیت آن، کاهش آلودگی هوا و کاهش انتشار گازهای و افز
ای، حفظ تنوع زراعی و تنوع زیستی )تنوع ژنتیکی، تنوع ارگانیسم گلخانه

محیطی( و استفاده از کنترل مکانیکی، کنترل زراعی، و تنوع زیست
کنترل بیولوژیکی و کنترل فیزیکی به جای استفاده از سمو  و کودهای 

های کارگیری استانداردها و دستورالعملبا به شیمیایی دارد که
در  زیست را در پی دارد.محیطی، حفظ محیطگیرانه زیستسخت

نیز بایستی گفت، در « زیستتخریب محیط»خصوص مضمون 
شیمیایی و های ممنوعیت استفاده از نهادهدر نتیجه کشاورزی ارگانیک، 

بوده و امکان افزایش  بذور تغییریافته ژنتیکی، بازده در واحد سط  کم
بازده در واحد سط  نیز محدود است، به ناچار بایستی سط  زیر کشت 

 هاوحشحیات و هازیستگاه بیشتر گسترش پیدا کند، که این امر، تخریب
 تعادل زدن زایی را در پی دارد، که برهمبیابان زدایی وافزایش جنگل و

 افزایش ای ولخانهگ گازهای زیستی، افزایش تنوع کاهش اکوسیستم،
رود. همچنین، مشکالتی از پیامدهای آن به شمار می جهانی گرمایش

نایر گواهی و بیمه محصوتت کشاورزی ارگانیک، نابسامانی عرضه و 
ها و تقاضا و بازار محصوتت ارگانیک، عد  تامین صحی  نهاده

های آموزشی و تجهیزات مورد نیاز کشاورزی ارگانیک، محدودیت دوره
رسانی در جهت تغییر در سه بعد دانشی، نگرشی و مهارتی اطالع

کشاورزان و محدودیت حمایت آموزشی، تولیدی و بازاریابی محصوتت 
ارگانیک توسط دولت، که مانع از انتقال از کشاورزی متعارف به ناا  

شود، کشاورزی ارگانیک و انجا  صحی  اصول این ناا  کشاورزی می
محیطی این ناا  های زیستمندی از فرصتهرهکه نتیجه آن عد  ب

محیطی ها به تهدیدهای زیستکشاورزی و تبدیل بسیاری از این فرصت
 است. 

 

 محیطی کشاورزی ارگانیکهای زیستپژوهشگران در خصوص تهدیدتحلیل واحدهای معنایی  -4جدول 

 مفهوم )کد(
تعداد 

 اسناد
 فراوانی

خرده 

 مقوالت
 مقوالت

ه و تقاضای محصوتت ارگانیک )عد  تمایل کشاورز در جهت انتقال به مشکالت عرض
 کشاورزی ارگانیک(

14 14 

ت
اس
سی
ل 

سای
م

ی
ذار

گ
 

ت
اس
سی
ل 

سای
م

یی
بنا
زیر

 و 
ی
ذار

گ
 

مشکالت بازاریابی محصوتت ارگانیک )عد  تمایل کشاورز در جهت انتقال به کشاورزی 
 ارگانیک(

19 27 

ف دولت به کشاورز در جهت انتقال به کشاورزی ارگانیک )حفظ های تز  از طرعد  ارایه مشوق
 زیست(محیط

11 14 

های آموزشی کشاورزی ارگانیک )عد  توان کشاورز در جهت انتقال به کشاورزی محدودیت دوره
 ارگانیک(

10 10 

مشکالت گواهی محصوتت کشاورزی ارگانیک )عد  تمایل کشاورز در جهت انتقال به 
 رگانیک(کشاورزی ا

8 9 
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مشکالت بیمه محصوتت کشاورزی ارگانیک )عد  تمایل کشاورز در جهت انتقال به کشاورزی 
 ارگانیک(

11 11 

 14 12 محدودیت دسترسی به خاک غنی و با کیفیت

ت
ودی

حد
م

ی
نای
یرب
ی ز

ها
 

 25 19 رگانیک(مجاورت مزارع ارگانیک و غیرارگانیک )احتمال انتقال سمو  و آب آلوده به مزارع غیرا

 14 11 نسبت به کوهای شیمیاییبیولوژیک و آلی بودن کودهای  گران

 12 9 نبود بازار مشخص در جهت تامین کودهای بیولوژیک و آلی

 17 17 )عد  تناسب تولید و مصرف(بیولوژیک و آلی محدودیت دسترسی به کودهای 

 19 16 یمحدودیت دسترسی به آب با کیفیت و فاقد آلودگ

 8 8 مشکالت مهارتی کشاورزان در خصوص کنترل مکانیکی آفات

ی
ارت
مه
ت 

ودی
حد

م
 

ی
ارت
مه
 و 

ی
رش

نگ
ی، 

نش
 دا
ل
سای

م
 

 11 9 مشکالت مهارتی کشاورزان در خصوص کنترل زراعی آفات

 9 7 مشکالت مهارتی کشاورزان در خصوص کنترل فیزیکی آفات

 7 7 ل بیولوژیک آفاتمشکالت مهارتی کشاورزان در خصوص کنتر

 10 10 های کشاورزی ارگانیکمحدودیت مروجان ماهر در زمینه تکنیک

 11 7 های کشاورزی ارگانیکمحدودیت کارشناسان ماهر در زمینه تکنیک

 12 9 تمایل کشاورزان به تولید بیشتر با استفاده از سمو  و کودهای شیمیایی بیشتر

 

ی
رش

نگ
ل 

سای
م

 

کارانه به دلیل کشاورزی ارگانیک از سوی کشاورزان )نگرش شکاکانه و محافاه پذیرش پایین
 بازده پایین کشاورزی ارگانیک(

10 12 

 11 11 تمایل دولت به تولید بیشتر درواحد سط  برای تغذیه جمعیت در حال رشد تا حفظ محیط زیست

های کالن از قالب سیاست های ترویجی در جهت افزایش تولید )ابالغی درتمایالت سازمان
 زیستطرف دولت( تا حفظ محیط

9 9 

 15 14 محیطی کشاورزی ارگانیکهای زیستعد  دانش کافی کشاورزان در خصوص فرصت

شی
دان
ت 

ودی
حد

م
 

 17 11 بیولوژیک و آلیمحدودیت دانشی کشاورزان در خصوص تولید کودهای 

 17 16 بیولوژیک و آلیف کودهای محدودیت دانشی کشاورزان در خصوص چگونگی مصر

 12 9 محیطی کشاورزی ارگانیکهای زیستکنندگان در خصوص فرصتعد  دانش کافی مصرف

 12 11 مسایل استانداردهای گواهی محصوتت ارگانیک

 19 15 وحش به اراضی کشاورزی ارگانیک برای تولید بیشترای با تبدیل حیاتافزایش گازهای گلخانه

تم
اح

ل 
ا

ی 
دگ
آلو

ی
جو

ی  
دگ
آلو

 
ت
یس
ز

ر 
غیی

ا ت
ی ب
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مح

ی
ض
ارا
ی 

ربر
کا

 

 21 14 ساطع شدن متان و ایجاد مشکالت آب و هوایی در فرآیند تزری  کمپوست به خاک

 23 14 وحش به اراضی کشاورزی ارگانیک برای تولید بیشترافزایش گرمایش جهانی با تبدیل حیات

 22 22 ه تغییر کاربری اراضیبرهم زدن تعادل اکوسیستم در نتیج

ب 
خری

ل ت
ما
حت
ا

ی
بیع
 ط
بع
منا

 

 20 18 زاییکاهش تنوع زیستی در نتیجه بیابان

زایی برای افزایش سط  زیر کشت کشاورزی ها و بیابانوحشها، حیاتتخریب بیشتر زیستگاه
 ارگانیک

23 26 

 محیطی کشاورزی ارگانیکها و تهدیدهای زیستران در خصوص فرصتهای پژوهشگدیدگاهمضامین مستخرج از تحلیل محتوای  -5جدول 

 مقوالت مضامین گروه پاسخگو

پژوهشگران مراکز تحقیقات 
 کشاورزی

 زیستحفظ محیط

 حفظ و تقویت خاک

 بهبود آب و هوا و تنوع زیستی

 محیطی مناسبهای زیستروش

 زیستتخریب محیط

 گذاری و زیربناییمسایل سیاست

 مسایل دانشی، نگرشی و مهارتی

 محیطی با تغییر کاربری اراضیزیست آلودگی
 

  یریگجهینت -4
های ها و تهدیددر این پژوهش، رویکرد پژوهشگران در خصوص فرصت

 مطالعه این هایناا  کشاورزی ارگانیک مورد بررسی  قرار گرفت. یافته

 و گذارانیاستس گیریتصمیم در تواندمی کاربردی، لحاظ به

ناا  کشاورزی ارگانیک، امنیت غذایی و به خصوص  حوزه ریزانبرنامه

 .گیرد قرار استفاده زیست موردمحیط

 

باشد، که در خصوص یکی از مقوتتی می« حفظ و تقویت خاک»

های ناا  کشاورزی ارگانیک وجود دارد و موجب حفظ فرصت

کشاورزی ارگانیک  شود و در خصوص تهدیدهای ناا زیست میمحیط

وجود دارد، « محدودیت دسترسی به خاک غنی و با کیفیت»نیز مفهو  

باشد به نار که از مشکالت زیربنایی این ناا  کشاورزی در ایران می

و  کندرسد ناا  کشاورزی ارگانیک در جهت حفظ خاک حرکت میمی



2580-2569 ، صفحه9139، سال  تابستان ، فصلدوم ، شماره  پنجم مطالعات علوم محیط زیست، دوره  

 

2577 

 

ر شود که دپنهانی می هایبدین وسیله باعث کاهش بسیاری از هزینه

شود، ولی از سویی کشاورزی تحمیل می خاک بر سیستم تخریب نتیجه

دیگر نیز، برای حرکت به سمت این ناا  کشاورزی، مشکالت زیربنایی 

ترین آنها مشکل نبود خاک غنی بسیاری وجود دارد، که یکی از اصلی

شود برای توسعه ناا  باشد. با توجه به یافته حاضر، پیشنهاد میمی

 دولت شود و در این راستا، تدوین پایدار ایانیک، برنامهکشاورز ارگ

خاک و  مناط  مستعد از نار کیفیت تشخیص مسئولیت بایستی محلی

های سطحی و زیرزمینی دیگر الزامات زیربنایی این ناا  کشاورزی )آب

پاکیزه و فاقد آلودگی، هوای پاکیزه، دسترسی به کودهای بیولوژیک و 

غیرارگانیک( را بر عهده گیرد و دولت  و رگانیکا آلی و جدایی مزارع

ها، های تز  از نار اعتبارات، نهادهنیز، بایستی با ارائه مشوقمرکزی 

حمل و نقل، بیمه، گواهی و بازار فروش محصوتت ارگانیک در این 

مناط ، بستر تز  برای تغییر از کشاورزی متعارف به کشاورزی ارگانیک 

ز مفاهیمی که در خصوص تهدیدهای ناا  یکی ا را فراهم آورد.

کشاورزی ارگانیک مورد بحث بوده و نسبت به سایر مفاهیم، استناد و 

 نتیجه در زیستی تنوع کاهش»فراوانی باتیی نیز دارد، مربوط به 

 Schneider هایی از مطالعاتباشد. این یافته با بخشمی« زاییبیابان

et al. (2014); Gabriel et al., (2013); Mondelaers 

et al., (2009) های باشد و در مقابل، در خصوص فرصتهمسو می

تقویت تنوع »ناا  کشاورزی ارگانیک نیز، مفاهیم مربوط به خرده مقوله 

هایی از مطالعات قرار دارند، که با بخش« زراعی و زیستی

Kondepati (2019); Jespersen et al., (2017); 

Leksono (2017); Gyarmati (2016); Verma  

(2015); Moore (2013); Häring et al., (2001); 

Scialabba (2000)  همسویی دارد. در خصوص یافته حاضر، به

رسد ناا  کشاورزی ارگانیک در نتیجه عد  استفاده از سمو  و نار می

های کودهای شیمیایی و جایگزینی کودهای بیولوژیک و آلی و روش

لوژیکی، فیزیکی و زراعی )برای مبارزه با آفات(، کنترل مکانیکی، بیو

ژنتیکی، تنوع ارگانیسم و تنوع تنوع ) تنوع زیستىموجبات افزایش 

محیطی( را فراهم نموده است، ولی با توجه به بازده پایین این زیست

ناا  کشاورزی در واحد سط  )در نتیجه عد  استفاده از سمو  و 

ها در جهت تغییر ته ژنتیکی(، تالشکودهای شیمیایی و بذور تغییریاف

وحش به اراضی ها، مراتع و حیاتکاربری اراضی و تبدیل جنگل

کشاورزی برای افزایش سط  زیر کشت ادامه دارد، که این امر کاهش 

خواهد داشت. در این راستا و برای جلوگیری از تنوع زیستی را در پی 

که علت اصلی آن  کاهش تنوع زیستی در نتیجه تغییر کابری اراضی،

شود، بازده ناچیز این ناا  کشاورزی در واحد سط  است، پیشنهاد می

ها بیشتری بر روی افزایش بازده ناا  کشاورزی ارگانیک پژوهش

صورت گیرد و تعدیالت جزیی در گواهی محصوتت ارگانیک، در تعریف 

آن چه که در گواهی ناا  کشاورزی ارگانیک مجاز یا غیرمجاز اعال  

تواند استفاده شده است، بایستی انجا  شود، که یکی از این تعدیالت، می

 ویرایش فناوری یعنی ژنتیک مهندسی فناوری سو  نسل تکنیک بذوراز 

 ویرایش در این فناوری، صرفا .باشد (CRISPR)کریسپر  یا ژنتیکی

ها و تراریخته )که بحث فناوری خالف تغییر کرده و بر زنده موجود ژنو 

محیطی و سالمتی آن موجود رضات فراوانی در خصوص اثرات زیستتعا

در خصوص  شود.نمی زنده موجود وارد خارجی ژن است( هیچ

 هایروش»های کشاورزی ارگانیک، مفاهیم مربوط به مقوله فرصت

 و در خصوص تهدیدهای کشاورزی ارگانیک،« مناسب محیطیزیست

قرار دارند. « مهارتی و رشینگ دانشی، مسایل»مفاهیم مربوط به مقوله 

هایی از با بخش« مهارتی و نگرشی دانشی، مسایل»مفاهیم مقوله 

 ;Bello, (2008); Sterrett et al., (2005) مطالعات

Schneeberger et al., (2002); Midmore et al., 

رسد، گرچه در ناا  کشاورزی مطابقت دارد. به نار می (2001)

های هرز بایستی از کنترل آفات و علف ارگانیک، برای مبارزه با

کودهای بیولوژیک و آلی )مکانیکی، زراعی، فیزیکی و بیولوژیک( و 

جایگزین سمو  و کودهای شیمیایی( استفاده شود، ولی در عمل با توجه )

ها و به مشکالت دانشی، نگرشی و مهارتی که در استفاده از این تکنیک

تولیدی در نهایت تنها نا  کودها وجود دارد، ممکن است محصول 

درصد ارگانیک )از نار زیست  100را داشته باشد و محصول « ارگانیک»

گیری حاضر، برای حل ای( نباشد؛ در راستای نتیجهمحیطی و تغذیه

 و کشاورزی جهاد شود،مسایل دانشی و مهارتی، پیشنهاد می

های هارائه دور در مستقیم طور به ایهای ترویجی و مشاورهسازمان

 زنیهای کشاورزی ارگانیک نایر شخمآموزشی در زمینه تکنیک

 تله و گیاهان زراعی، کشت مقاو ، تناوب بذور و نهال از استفاده مناسب،

، استفاده از امواج رادیوییبرداشت )کنترل زراعی(،  و کاشت تاریخ اصالح

 های آفتاستفاده از جلب کنندهو  دهی خاک برای ضدعفونی خاکآفتاب

های نوری )کنترل فیزیکی(، استفاده از نایر نوارهای رنگی و  تله

ها و ها، ویروسدشمنان طبیعی شامل حشرات شکارگر و انگلی و قارچ

های آلودگی قبل از از بین بردن کانونو ها )کنترل بیولوژیک( باکتری

 و بیولوژیک انتشار )کنترل مکانیکی(، نحوه صحی  استفاده از کودهای

و  (زیستی کودهای سبز، کود دامی، کود کمپوست، ورمی کمپوست،) آلی

های تز  در زمینه تجهیزات و کودهای موردنیاز همچنین ارائه مشوق

شود، پیشنهاد میهمچنین برای حل مسایل نگرشی،  شرکت کنند.

های کشاورزی سازی در زمینه فرصتارگانیک و شفاف کشاورزی تجربه

مراکز آموزش عالی در میان دانشجویان رشته  ها ودانشگاه در ارگانیک

 به نسبت جوان نسل درک و آگاهی افزایش مناور کشاورزی، به

در زمینه فناوری ارگانیک صورت  توسعه و تحقی و ارگانیک  کشاورزی

 آگاهی تا یابد، افزایش تبلیغاتی هایگیرد. همچنین، بایستی کمپین

کشت محصوتت ارگانیک نیز در خصوص اثرات  کننده و کشاورزمصرف

های زیست با سمو  و آتیندهعد  آلودگی محیطزیست )نایر بر محیط
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های هوا در نتیجه کاهش مصرف شیمیایی، کاهش سمو  و آتینده

کش بر روی محصوتت و کاهش سمو  شیمیایی، حذف بقایای آفت

آلودگی آب و خاک، کاهش فرسایش خاک، کاهش هدررفت آب و حفظ 

ای با افزایش گازهای گلخانه» پیدا کند. افزایش ی و زیستی(تنوع زراع

در « وحش به اراضی کشاورزی ارگانیک برای تولید بیشترتبدیل حیات

خصوص تهدیدهای ناا  کشاورزی ارگانیک، یکی از مفاهیم دارای 

هایی از مطالعات باشد. این یافته، با بخشاستناد و فراوانی بات می

Birkhofer et al., (2016); Skinner et al., (2014); 

Mondelaers et al., (2009)  همپوشانی دارد. در مقابل، در

کاهش گازهای »های ناا  کشاورزی ارگانیک، مفهو  خصوص فرصت

ای در نتیجه استفاده از منابع تجدیدپذیر و بازیافت بیشتر گلخانه

لعات های از مطاقرار دارد، که با بخش« پسماندهای مصرفی آنها

Jespersen et al., (2017); Gyarmati (2016); 

Pandey & Singh (2002) رسد ناا  همپوشانی دارد. به نار می

 ای در واحد سط  کشاورزی ارگانیک، کاهش انتشار گازهای گلخانه

(Mondelaers et al., 2009)ای و افزایش انتشار گازهای گلخانه

را در پی دارد، که  (Birkhofer et al., 2016)در واحد محصول 

 توان با بازده پایین این ناا  کشاورزی در واحد سط  این امر را می
 

ای را درپی انتشار گازهای گلخانه کودهای شیمیایی،مربوط دانست. 

دارند و استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در کشاورزی ارگانیک، باعث 

کشاورزی زده پایین شود؛ ولی باای میکاهش انتشارگازهای گلخانه

موجب جستجوی راهکارهایی، در جهت افزایش  ارگانیک در واحد سط ،

سط  زیرکشت شده است، که این امر با تبدیل مقیاس وسیعی از 

به اراضی کشاورزی و افزایش انتشار گازهای  های طبیعیگاهزیست

رسد بازده پایین ناا  کشاورزی ای همراه بوده است، به نار میگلخانه

محیطی این های زیستارگانیک، باعث شده است تا بسیاری از فرصت

 ادغا نیاز به ناا  کشاورزی به تهدید تبدیل شود، که در این زمینه، 

مبتنی بر مهندسی »و « ارگانیک» دو ناا  کشاورزی هوشمندانه

های هریک، سعی در جبران گیری از فرصتاست، تا با بهره« ژنتیک

شود زیربنا در خصوص یافته حاضر پیشنهاد می تهدیدهای دیگری شود.

، که «ارگانوژنتیک»و دانش کافی در جهت طراحی ناا  کشاورزی با نا  

حاصل همزیستی دو ناا  کشاورزی ارگانیک و ناا  کشاورزی مبتنی 

باشد، در دستور کار قرار گیرد، که این امر میبر مهندسی ژنتیک 

از میان متخصصان کشاورزی  ای متخصصتواند با تشکیل کمیتهمی

)بیوتکنولوژی، زراعت، باغبانی، اقتصاد و به خصوص ترویج کشاورزی( و 

  زیست صورت گیرد.منابع طبیعی و همچنین متخصصان محیط
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