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  اُرگانيك و طبيعي محصول سالم،

هاي شيميايي و سموم دفع آفات در كشور و باقي ماندن اين تركيبات در محصوالت سبب شده است تا رويه از كوداستفاده بي

اول، افزايش سطح سالمت جامعه با اولويت قرار  ي كشاورزي در كشور، در وهله ي بخش ترين راهبرد مهم براي توسعهاصلي

سالم محصول  هاي قانوني اجراي برنامه توليد هاز پشتوان. رگانيك باشدبعد، توليد محصول اُ ي گرفتن توليد محصول سالم و در وهله

ه محصوالت سالمت درصد سطح توليد ب 25توان به تكاليف برنامه پنجم توسعه در تحت پوشش قرار گرفتن حداقل در كشور، مي

مبني بر كنترل كيفي، بازرسي و صدور گواهي  وري در بخش كشاورزيافزايش بهرهقانون  29تا پايان برنامه پنجم و نيز، ماده 

هدف نهايي اجراي برنامه . كيفيت براي محصوالت كشاورزي و تعريف استانداردها و معيارهاي فرآيند توليد تا عرضه اشاره كرد

لم در كشور، سوق دادن داوطلبانه كشاورزان به سمت توليد محصول سالم در كشور با استفاده از امكانات سامحصول توليد 

خاطر  رسند كه به منظور ايجاد اطمينان غيردولتي است، به نحوي كه برنامه به طور داوطلبانه ادامه يافته و كشاورزان به اين باور مي

 .)iranagrimagazine.com(دنم روي آورده و به عرضه آن در بازار بپردازكنندگان بايد به توليد محصول سال در مصرف

 :شود وجود دارد كه در زير بدان اشاره مي محصول سالم و محصول طبيعي اُرگانيك، محصول ي بارهرسه تعريف كليدي د
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اُرگانيك در  دقت داشت كهبايد . هستند محيطياُرگانيك ماحصل به كارگيري استانداردهاي داوطلبانه زيست  محصوالت

. هاي اكوسيستمي است و ارزش و پايداري خاك چارچوب استاتداردهاي زيست محيطي قرار دارد كه مهمترين هدف آن حفظ

 متمركز بر حاصلخيزي خاك و سالمت گياه و عدم  بر مديريت اكوسيستم، است مبتني  اُرگانيك، نظام زراعي بنابراين كشاورزي

در بيان كلي، . اي و محلي سازگار است منطقه ،شيميايي مصنوعي كه اين نظام با شرايط اجتماعي، اقتصادي مصرف مواد

مصنوعي و  و فاقد هيچ گونه مواد شيميايي كيفيت، طعم طبيعي و خوب داراي محصوالت اُرگانيك محصوالتي هستند كه

   .)torkaman22.blogfa.com(و مواد مضر باشند عناصر و فلزات ي باقيمانده
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. را رعايت كرده است در توليد محصوالت غذايي) استاندارد سه گانه(گانه الزامي  ضوابط سه محصول سالم، محصولي است كه

 اين محصوالت داراي حد. ي قرار دارندزمحصول سالم، تحت كنترل استاندارد هاي الزامي و اجباري كيفيت غذايي در كشاور

مشخصي  هايبر اساس معيار هاي مديريتي سموم ماحصل اعمال استانداردها و برنامه مجاز باقيمانده آفت كش، عناصر، فلزات و

  .)torkaman22.blogfa.com(هستند.... و MRL ،  ADI ،مانند كدكس

  محصول طبيعي-3

اين محصوالت عاري از  .ندهست "جغرافيايي موقعيت  "و گواهي با عنوان  محصوالت تحت پوشش نظام پايش ،محصول طبيعي

ند مان) از نظر ورود تكنولوژي بيروني(ده طبيعي و دست نخور ،صنوعي و حاصل توليد درمناطق وحشيبقاياي مواد شيميايي م
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يد و به هاي مد قليم و اكولوژي منطقه در طول سالها، ديمزارها و يا مزارع مشخصي هستند كه به دليل شرايط خاص ا جنگل ،مراتع

  .)torkaman22.blogfa.com(هاي شيميايي استفاده نشده است گونه نهاده از هيچ سنتي، در توليد آنها صورت

 استاندارد محصول سالم در. باشد آنچه كه به صورت عمده در كشور ايران مورد توجه قرار گرفته است توليد محصول سالم مي

 . گيرد نظر آلودگي مورد سنجش قرار ميدي از هايي است كه براساس آن محصول تولي واقع شاخص
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