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Abstract  
Organic farming and organic production methods 
have gained importance in agriculture from 
environmental point of view as well as economical 
and social stand points. The purpose of this study 
was to propose a model in order to estimate the 
wheat production in organic farms of Khorasan 
province, Iran. Production of organic wheat was 
obtained through surveys of 167 farms. Partial 
elasticity of production of different inputs were 
derived from Cobb-Douglass production function. 
The results revealed that the wheat production 
decreased by 18.95 percent when the chemical 
factors were eliminated. The drop off yield of 
organic fields in large farms (more than 10 ha) is 
higher than small (less than 5 ha) and medium (5 to 
10 ha) size farms due to over-use of chemicals and 
fertilizers. If organic products are to develop, it is 
recommended that financial support (subsidy), 
extension education, and providing non-chemical 
inputs be provided to compensate the related 
production loss.  
 
Keywords: organic product, organic wheat, economics, 
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  چکیده
میزان کاهش عملکرد محصوالت در فرایند گذار بـه کـشاورزي ارگانیـک،      

 بـراي    ترین مـسأله و نگرانـی کـشاورزانی اسـت کـه در مرحلـه تـصمیم                 مهم
هـایی کـه    هـا و شـیوه   بنابراین ارائه مـدل  . کشاورزي ارگانیک هستند  پذیرش  

بتواند وضعیت تولید محصوالت را در دوره گـذار تحلیـل کنـد بـسیار مهـم                 
در واقع، ساز و کـار و مخـاطراتی کـه در چنـین تبـدیلی وجـود              . خواهد بود 

 بـه  در این مطالعه با توجه. دارد، باید به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد   
اهمیت تولید ارگانیک محصوالت در اقتصاد کشاورزي، برآورد مجـازي از     
میزان عملکرد گنـدم اسـتان خراسـان رضـوي در شـرایط کـشت ارگانیـک                 

 کـشاورز گنـدم کـار،       167اي مربوط به     با استفاده از داده   . حاصل شده است  
تابع کاب داگالس و مفهوم کشش، میزان عملکرد ارگانیـک گنـدم بدسـت     

تولید هاي شیمیایی از فرایند      تایج نشان داد که در صورت حذف نهاده       ن. آمد
کاهش عملکرد  . یابد  درصد کاهش می   95/18میزان عملکرد گندم به اندازه      

با توجه به یافته هاي مطالعه، حمایت   . باشد گندم در مزارع کوچک بیشتر می     
لگـو بـراي   هـاي غیـر شـیمیایی و نیـز اسـتفاده از ایـن ا       مالی، ترویجی و نهاده 

 .برآورد عملکرد محصوالت ارگانیک پیشنهاد شده است

  
ــد واژه ــا کلی ــک، دوره : ه ــدم ارگانی ــصاد     گن ــازي، اقت ــرآورد مج ــذار، ب گ
 .کشاورزي
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    مقدمه
توان با قاطعیت در مورد تغییرات عملکـرد طـی دورة            نمی

هـا و    در آزمـایش  . گذار به کشاورزي ارگانیـک نظـر داد       
ی مختلف، نتـایج ضـد و نقیـضی در ایـن            پژوهشمطالعات  

  ).Mahmoudi et al., 2008 (باره گزارش شده است
خـاك،  (کاهش عملکرد در دورة گذار به شرایط محلـی          

دیر مزرعه، انتخاب تناوب زراعی مناسب  ، مهارت م  )اقلیم
در مطالعـه هـالبرگ بـه       . و عملیات کوددهی بستگی دارد    

 مزرعه 38هاي  ، داده) 1387(نقل از محمودي و همکاران 
نتـایج ایـن   . هاي مزارع رایج مقایـسه شـد    ارگانیک با داده  

داري بـین عملکـرد     پژوهش نشان داد کـه اخـتالف معنـی        
هـاي ارگانیـک و      بـوم  شتگیاهان زراعـی مختلـف در کـ       

ایـن کـاهش عملکـرد عمـدتاً ناشـی از      . رایج وجـود دارد   
و محــدودیت اســتفاده از تیمــار هــاي هــرز  مــشکل علــف

محدودیت نیتـروژن بـراي     . کش شیمیایی بوده است    علف
مهـم کـاهش عملکـرد    اي نیز از دیگر عوامـل      گیاهان دانه 

در بـسیاري از مـزارع ارگانیـک،        . این گیاهان بوده اسـت    
ــصول   ــا دو مح ــک ی ــدر   (ی ــاره و چغن ــالت به ــدتاً غ عم

چه دریافت کرده بودند، از  ، نیتروژنِ بیشتر از آن)اي علوفه
 این امر ممکن است تـوجیهی بـراي         .مزرعه جذب کردند  

هـاي ارگانیـک    تر گیاهان زراعی در سـامانه   عملکرد پایین 
  .باشد

طی مراحل اولیه گذار، برخی کشاورزان افت عملکـردي         
بـا گذشـت زمـان،      . انـد   درصد گزارش کرده   30 تا حدود 

هـایی کـه تحـت مـدیریت ارگانیـک           عملکردها طی سال  
یاید، به طوري که کشاورزان تجربه بـه          افزایش می  هستند

برخـــی . شـــود دســـت آورده و خـــاك حاصـــلخیز مـــی
اند که براي افزایش مجدد عملکرد تنها       کشاورزان دریافته 

  ).Koocheki et al., 2004 (به چند سال زمان نیاز است
بنـــدي  در جمـــع) 2007(مِـــدر و جمعـــی از همکـــارانش

 در رابطــه بــا مقایــسه تولیــد گنــدم در  ســاله21 شیپژوهــ

 درصدي در 14شرایط ارگانیک و رایج، کاهش عملکرد 
  .شرایط ارگانیک گزارش کردند

مطالعات انجام شده در ارتباط با تغییر عملکـرد در فراینـد      
بـه کـشاورزي ارگانیـک نـشان        تبدیل از کشاورزي رایج     

دهد که نتایج بدست آمده از ثبات چندانی برخـوردار           می
بایـد  . نبوده و بسته به محـل مـورد مطالعـه متفـاوت اسـت             

توجـه داشـت کـه مقایــسه ایـن دو نظـام در شـرایطی کــه        
هــاي کــشاورزي رایــج و  ســرمایه گــذاري روي پــژوهش

شاورزي ها در این نظام بـسیار زیـادتر از کـ           توسعه فناوري 
 ،ارگانیک اسـت، چنـدان منطقـی نیـست امـا در مجمـوع             

کشاورزي اند که پس از تبدیل  مطالعات بسیاري نشان داده
رایـــج بـــه ارگانیـــک، در دوران گـــذار، میـــزان عملکـــرد  

یافـت امـا بـه     محصوالت کشاورزي کاهش قابل توجهی مـی  
)  سـال  4 یـک تـا   ( مرور زمان پس از گـذار از دوران انتقـال           

گشت و  لکرد محصوالت به سطوح قبلی باز می مجدداً عم 
نکته دیگر این که در کلیه ایـن     . یافت مینیز  حتی افزایش   

 ,Entz et al., 1999; Dobbs and Smolik) مطالعات گذشته 

1996; Clark et al., 1999; Hanson et al., 2003; 
Gunnarsson and Hansson, 2003; Sartori et al., 2005  (

 زراعی و کشت در شرایط گلخانه اي و یا در از الگو هاي
شرایط طبیعی، براي بـرآورد میـزان عملکـرد محـصوالت        
ارگانیک و یا کاهش عملکرد آن در دوران گذار استفاده  

اند و از طریـق مدلـسازي اقتـصادي بـه بـرآورد آن               نموده
اند، که در این مطالعه، از این زاویه به موضوع  اقدام نکرده

  .تنگریسته شده اس
. استان خراسان یکی از قطب هاي مهم تولید گنـدم اسـت      
، با توجه به اهمیت اقتصاد کشاورزي در تولیـد ارگانیـک          

رسد به دلیـل عـدم کـشت ایـن محـصوالت در              به نظر می  
ــرایط ــه ش ــه تحقیقــات      مزرع ــودن هزین ــز بــاال ب اي و نی
اي، الزم اســت بــا بــرآورد مجــازي میــزان تولیــد  گلخانــه

هم استان خراسـان رضـوي را در        محصوالت کشاورزي م  
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شرایط کشت ارگانیک برآورد نمود تا مشخص شود کـه         
چه سـهمی از محـصوالت کـشاورزي در شـرایط کـشت             

یابـد و در شـرایط کـشت ارگانیـک           ارگانیک کاهش می  
ایـن الگـو    . میزان وابستگی به واردات چقدر خواهـد بـود        

شرایطی را فراهم می آورد تا با اطالعـات شـرایط واقعـی             
. اي، میـزان کـاهش عملکـرد گنـدم بـرآورد شـود       زرعـه م

تر از برآوردهـاي   بنابراین این برآورد می تواند بسیار دقیق  
  .اي باشد تحقیقات گلخانه

  
   ها مواد و روش
براي دست یـافتن بـه هـدف ایـن مطالعـه             -الگوي تجربی 

یعنی برآورد میزان عملکرد گندم ارگانیک بـا اسـتفاده از           
رات کودهــاي شــیمیایی، علــف الگــوي تــدوین شــده اثــ

ها از تابع عملکرد خارج شد زیـرا بـر           ها وآفت کش   کش
اساس تعریف، بخشی از فرایند تولید ارگانیـک، اجتنـاب          

هــا و تنظــیم   از مــصرف کودهــاي شــیمیایی، آفــتکش   
ــده ــ  کنن ــی هــاي خــوراك دام اســت  ه اي رشــد و افزودن

)Koocheki, 2004 .(   لذا ابتدا تابع عملکرد به فـرم کـاب- 
که بر اساس آزمون هاي انتخاب الگو انتخـاب         (داگالس  
  :به صورت زیر برآورد شده است ) شده است

∑
=

=
7

1i

u
icp eXAY iα

 

، )در شـرایط رایـج  (میزان عملکـرد گنـدم  = cpYکه درآن 
1X =2، ) نفـــر-روز(تعـــداد نیـــروي کـــارX =یـــزان م

میــزان = 4Xتعــداد دور آبیــاري،= 3X،)کیلــوگرم(بــذر
میـــزان ســـموم = 5X،)کیلـــوگرم(کودهـــاي شـــیمیایی 

آالت  ماشین= 7X،)تن(میزان کود حیوانی    = 6X،)لیتر(
= u عدد نپر،    e=ضریب تکنولوژي   = A،)تعداد ساعت (

ارامترهـایی مـی باشـد کـه        پ= iαجمله اخالل تصادفی و     
  . ورد شوند آباید بر

 iαپس از برآورد تـابع عملکـرد، کـشش هـا کـه همـان           
  هـــا  اده از کـــششبـــا اســـتف. باشـــند، محاســـبه شـــد مـــی
ثیر هـر یـک از عوامـل در عملکـرد را            أتـوان میـزان تـ       می

بنابراین براي بدست آوردن میزان عملکـرد       . بدست آورد 
هـا، سـهم کـود و        ارگانیک گنـدم، بـا اسـتفاده از کـشش         

ســـموم شـــیمیایی از عملکـــرد فعلـــی خـــارج و فراینـــد  
ثیر أدر واقع بـا حـذف تـ       . سازي عملکرد انجام شد    خالص

مانند کودها و سموم شمیایی از تابع عملکرد مـی          عواملی  
توان بنا به تعریف بـه عملکـردي دسـت یافـت کـه همـان        

  .  عملکرد ارگانیک گندم می باشد
  

  :باشد تابع عملکرد در شرایط ارگانیک به صورت زیر می
                                                                 

( )[ ]pefecpcppecpfecpop eeYYeYeYY +−=×−×−= 1)(
   

کشش = peeکشش کودهاي شیمیایی،  = fee که در آن    
عملکـــرد = opY،)علـــف کـــش وآفـــت کـــش(ســموم  

عملکرد محصوالت رایـج   = cpYمحصوالت ارگانیک و  
بدین ترتیب با اسـتفاده از یـک الگـوي تـدوین            . می باشد 

شده مـی تـوان میـزان عملکـرد محـصوالت ارگانیـک را              
همچنــین در صــورت اســتفاده از نظــام    . بــرآورد کــرد 

کشاورزي ارگانیـک مـی تـوان درصـد کـاهش عملکـرد        
  :گندم را محاسبه کرد 

  

×100  = درصد کاهش عملکرد  
−

cp

opcp

Y
YY

  

  

 opYرایـج و     میانگین عملکرد در نظـام       = cpY که در آن  
  . میانگین عملکرد در نظام ارگانیک است= 

  

آمار و اطالعات مربـوط بـه ایـن تحقیـق بـه روش              ها   داده
جامعه آماري  . نمونه گیري تصادفی گردآوري شده است     

مورد نظـر گنـدم کـاران اسـتان خراسـان رضـوي بـوده و                



¡     ¡ 
  1388  بهار  ،شماره سومـطی  سال ششم،  یـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.6,  No.3 , Spring 2009 

 26

به سال اطالعات مورد استفاده به صورت مقطعی و مربوط 
 167 سـتاده مربـوط بـه        -اطالعـات داده  .  می باشـند   1385

  .   کشاورز گندم کار استان خراسان رضوي می باشد
  

 نتایج و بحث 
دهـد    اطالعات حاصل از میزان سواد کشاورزان نشان مـی        

 درصـد افـراد تحـت    1/25خراسـان رضـوي     که در استان
  درصـد داراي تحـصیالت ابتـدایی،     7/46سواد،    مطالعه بی 

 درصــد 12 درصــد داراي تحــصیالت راهنمــایی،   7/13
 درصد داراي تحصیالت در     2/1داراي تحصیالت دیپلم،    

توان گفت کـه در       در حقیقت می  . دیپلم هستند   سطح فوق 
 درصــد کــشاورزان تحــت 7/73 خراســان رضــوي  اســتان

بـر اسـاس اطالعـات اکثریـت        . باشـند   مطالعه با سـواد مـی     
ــی   ــی ب ــه دوم یعن ــشاورزان در طبق ــرار  32-64ن ک ــال ق  س

اکثر کشاورزان اسـتان خراسـان رضـوي داراي         . اند  گرفته
اکثــر . باشــند  ســال تجربــه کــار کــشاورزي مــی30 تــا 21

اي بـراي کـشت اسـتفاده         هـاي اجـاره    کاران از زمین    گندم
. باشـد   بیشتر ناشی از اراضی آستانه مـی        مسأله کنند این   می

ه نـشان   ایـن مـسأل   . انـد    درصد کشاورزان بیمـه شـده      9/68
دهـد کـه اکثـر کــشاورزان تحـت پوشـش بیمـه قــرار        مـی 

 . اند گرفته

بــر اســاس اطالعــات ایــن جــدول  -تــابع عملکــرد گنــدم
میزان (4x،  )دور آبیاري (3x،  )نیروي کار  (1xمتغیرهاي  

به لحـاظ آمـاري     ) میزان سموم ( 5xو  ) کودهاي شیمیایی 
 درصـد از  57دهـد کـه     نشان می 2R. معنی دار می باشند   

تغییـرات عملکــرد گنــدم توســط متغیرهــاي نیــروي کــار،  
کودهاي شیمیایی، سموم شـیمیایی و دور آبیـاري توجیـه           

نیروي کار، میـزان بـذر، تعـداد     کشش متغیرهاي. شود می
دهـاي شـیمیایی، سـموم، ماشـین آالت و     دور آبیاري، کو  

، 099/0،  14/0،  -024/0،  035/0کود حیـوانی بـه ترتیـب        
با توجـه بـه مقـادیر       .  شده است  -007/0 و   014/0،  089/0

ها مشخص است که اوالً متغیـر دور آبیـاري داراي      کشش
تعداد (1xثانیاً کشش متغیرهاي    . باالترین کشش می باشد   

ــاري(3x، )کــارنیــروي  ــزان کودهــاي ( 4x، )دور آبی می
میـــزان کـــود  ( 6x،  و )میـــزان ســـموم(5x، )شـــیمیایی

نشان می دهـد کـه اسـتفاده از ایـن نهـاده هـا در                ) حیوانی
  .ناحیه دوم صورت می گیرد

  
  کاران داگالس گندم برآورد تابع عملکرد کابنتایج  -1جدول 

 tآماره   ضریب  متغیر

  23/2***  533/0  ضریب ثابت

1Lnx  035/0  ***782/1  

2Lnx  024/0-  533/0-  

3Lnx  140/0  *529/6  

4Lnx  099/0  *949/2  

5Lnx  089/0  *647/3  

6Lnx  014/0  061/1  

7Lnx  007/0-  152/0-  
2R 57/0  

  %     1 معنی دار در سطح∗
  %10 معنی دار در سطح ∗∗∗
 

ر ادامـه از نتـایج      د -برآورد میزان عملکرد ارگانیک گندم    
 بـراي بـرآورد میـزان عملکـرد ارگانیـک گنـدم           3جدول  

با استفاده از الگوي تدوین شده، میزان . استفاده شده است  
عملکرد ارگانیک گندم محاسبه شده است کـه نتـایج آن           

دهـد   اطالعات جدول نـشان مـی     .  آمده است  2در جدول   
میــزان عملکــرد گنــدم در دو نظــام رایــج و ارگانیــک بــه 

مقایـسه ایـن    .  تن در هکتار می باشـد      48/2 و   06/3رتیب  ت
 . درصدي عملکرد است95/18دو نشان دهنده کاهش 
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  کاهش عملکرد محصول گندم در صورت کشت ارگانیک -2جدول 
  )تن در هکتار(میانگین عملکرد   نظام

  06/3  نظام رایج
  48/2  نظام ارگانیک
  95/18  درصد کاهش

  
 براي برآورد میزان عملکـرد      اگرچه تاکنون چنین الگویی   

محصوالت ارگانیـک و بـه تبـع آن کـاهش عملکـرد آن              
نسبت به نظام رایج استفاده نشده است امـا  مطالعـه انتـز و               

در آمریکا نشان مـی دهـد کـه کـاهش           ) 1999(همکاران  
. باشــد  درصــد مــی25عملکــرد گنــدم ارگانیــک حــدود 

لیـا و   در ایتا ) 2005(همچنین مطالعه سارتوري و همکاران      
در سوئد بـه ترتیـب کـاهش    ) 2003(کانارسون و هانسون   

 درصـد گـزارش     20 و   5/37عملکرد گنـدم ارگانیـک را       
 95/18اند در حالی که این کـاهش در ایـران حـدود              داده

درصد برآورد شده است که کمتر از برآورد سارتوري و          
همکاران و تقریباً در حد برآوردهاي دو محقق دیگر مـی         

ر از میزان کاهش عملکرد کـه مـی توانـد           صرف نظ . باشد
ــد،    ــاوت عملکــرد در کــشورها باش ــرایط متف ناشــی از ش
مقایسه نتایج این مطالعه با مطالعه انجـام شـده در ایـن سـه       
کـشور تاییــدي بــر کــاهش عملکــرد محــصول ارگانیــک  
گندم نسبت به نظـام رایـج و سـازگاري نـسبی نتـایج ایـن        

  . باشد مطالعه با مطالعه آنها می
 توجه به تاثیرپذیري عملکرد گندم از اندازه مزرعـه، در           با

این مطالعه میزان عملکرد گنـدم رایـج و ارگانیـک و نیـز              
درصد کاهش عملکرد آن براساس معیارهـاي سـطح زیـر       

  . کشت و بیمه مورد مقایسه قرارگرفته است
  نشان دهنده آن است که بیشترین عملکـرد    3نتایج جدول   

ــا 21/3گنــدم فعلــی بــا میــانگین  تــن و گنــدم ارگانیــک ب
ــانگین  ــشتر از   61/2می ــر کــشت بی ــن در ســطوح زی  10 ت

درصــد کــاهش در عملکــرد گنــدم . هکتــار، بــوده اســت

 درصـد، در   94/18 هکتـار    5ارگانیک در سطوح کمتر از      
 درصد و در سطوح بیـشتر از        87/18 هکتار   5 -10سطوح  

بیـشترین درصـد کـاهش      .  درصد اسـت   69/18 هکتار   10
  .  هکتار می باشد10سطوح کمتر از مربوط به 

  
  میزان عملکرد گندم ارگانیک و رایج  –3جدول 

  در سطوح مختلف سطح زیر کشت
  میانگین عملکرد   )هکتار(سطح زیر کشت 

  )تن در هکتار(

  5کمتر از 

  نظام هاي رایج
  نظام هاي ارگانیک

  درصد کاهش عملکرد

01/3  
44/2  
94/18  

10-5  

  نظام هاي رایج
  رگانیکنظام هاي ا

  درصد کاهش عملکرد

02/3  
45/2  
87/18  

  10بیشتر از 

  نظام هاي رایج
  نظام هاي ارگانیک

  درصد کاهش عملکرد

21/3  
61/2  
69/18  

  
هـایی اسـت کـه از طریـق کـاهش            بیمه از جملـه سیاسـت     

. ریسک می تواند موجب افزایش عملکرد محصول شـود        
لکـرد  به همین دلیل در این مطالعه تاثیر بیمه بـر میـزان عم            

 نـشان  5نتایج جدول . گندم مورد بررسی قرار گرفته است  
دهد که در مزارع بیمه شـده، میـانگین عملکـرد فعلـی              می

 37/2 تن و میانگین عملکرد گنـدم ارگانیـک         92/2گندم  
درصـد کـاهش عملکـرد گنـدم در ایـن      . تن خواهـد شـد    

میانگین عملکرد گنـدم در     . می باشد   درصد 84/18مزارع  
و ارگانیـک در مـزارع بیمـه نـشده بیـشتر از      دو نظام رایج   

تواند بازگوکننـده ایـن      مزارع بیمه شده است که خود می      
واقعیت باشد که بیمه گندم نتوانسته است از طریق کاهش  

  ..ریسک، میزان عملکرد در واحد سطح را افزایش دهد
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 میزان عملکرد گندم ارگانیک و رایج به تفکیک مزارع -4جدول 
  مه نشدهبیمه شده و بی

  میانگین عملکرد   شرایط مزارع
  )تن در هکتار( 

  بیمه شده

  نظام هاي رایج
  نظام هاي ارگانیک

  درصد کاهش عملکرد

92/2  
37/2  
84/18  

  بیمه نشده

  نظام هاي رایج
  نظام هاي ارگانیک

  درصد کاهش عملکرد

35/3  
72/2  
81/18  

  
در  -شبیه سازي اثر جایگزینی کـود حیـوانی بـر عملکـرد           

بعد براي اینکه مشخص شود با افزایش سهم  کـود     مرحله  
حیوانی در عملکرد، تا چه حد می توان میزان عملکـرد را        
ارتقاء داد، کشش کود حیوانی افزایش داده شد که نتایج          

 5اگرچه اطالعات جدول .  ارائه شده است5آن درجدول 
نشان می دهد که کـود حیـوانی بـر عملکـرد گنـدم تـأثیر           

 اما با افزایش کشش این عامل اگر چـه          معنی داري ندارد،  
یابـد، میـانگین     میزان عملکرد ارگانیک گندم افزایش مـی      

در صـورت   . عملکرد افزایش قابل توجهی نخواهد داشت     
، میـزان عملکـرد     246/0افزایش کشش کـود حیـوانی بـه         

ارگانیک با عملکرد رایج برابر خواهد شـد و در صـورت           
 تـن در هکتـار      19/3 میزان عملکرد    3/0افزایش کشش به    

البتـه بایـد توجـه داشـت کـه در صـورت             .. خواهد رسـید  
گیــري از مبــارزه بیولوژیــک و ســایر کودهــاي غیــر  بهــره

شیمیایی، می توان از نقش کود حیوانی کاست و عملکرد   
  .را افزایش داد تا به سطح عملکرد رایج برسد

نکته دیگـر ایـن کـه در حـال حاضـر             -پیش بینی واردات  
یلیون تن تولید گنـدم در کـشور تولیـد مـی      م 5/14حدود  

شود که حدود یک میلیون تن مازاد براي صادرات وجود  
حــال اگــر در صــورت اســتفاده از نظــام کــشت      . دارد

 درصــدي تولیــد مــدنظر قــرار 95/18ارگانیــک، کــاهش 
 میلیون تن کاهش تولید اتفاق می افتد        75/2گیرد، حدود   

 میلیـون   75/1ل  که در چنین شرایطی کشور نیازمند حـداق       
زیرا تولید گنـدم در مـزارع دیـم         . تن واردات خواهد بود   

  . صد درصد از چنین الگویی پیروي نخواهد کرد
  

  شبیه سازي افزایش سهم کود حیوانی  -5جدول 
  در عملکرد گندم ارگانیک

  )تن در هکتار( کشش ها                        عملکرد                  

  )پایه(014/0
02/0  
04/0  
06/0  
08/0  
1/0  
2/0  

246/0  
3/0  

48/2  
49/2  
54/2  
59/2  
64/2  
69/2  
94/2  
06/3  
19/3  

  
  بندي جمع

هاي اولیه کـشت ارگانیـک       حمایت از کشاورزان در سال    
، چه به صورت انگیزه هـاي مـالی و چـه بـه              )دوره انتقال (

ــره، در ترغیــب و   ــه خــدمات ترویجــی و غی صــورت ارائ
محـصوالت ارگانیـک و در      تشویق آنان، افـزایش تولیـد       

بنـابراین  . نهایت کاهش میزان واردات مـؤثر خواهـد بـود         
ریـزي الزم بـراي      توصیه می شود در دوران انتقال، برنامـه       
هـاي غیرشـیمیایی     حمایت مالی، ترویجـی و تـأمین نهـاده        

عـالوه  . صورت گیرد تا کاهش تولید مجدداً جبران شـود        
ریـزي هـاي الزم      شود براي انجام برنامـه     بر آن پیشنهاد می   

در خصوص محصوالت ارگانیک، از الگوي تدوین شده        
  .بهره گرفته شود
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