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پیش گفتار

نگرانــی دربــاره ایمنــی محصــوالت کشــاورزی و دامــی در تمــام نقــاط جهــان رو بــه افزایــش اســت، به طــوری کــه 
ــرای ســالمت بشــر محســوب می شــود. بیماری هــای ناشــی از مــواد غذایــی خطــر بزرگــی ب

بــا اســتقرار نظــام عملیــات خــوب کشــاورزی )Good Agricultural Practices, GAP( اعتمــاد مصرف کننــده بــه زنجیــره 
تأمیــن مــواد غذایــی بــاز می گــردد و دسترســی کشــاورزان خرده پــا بــه بازارهــای جهانــی فراهــم می شــود. بــا توجــه 
بــه اهمیــت GAP و لــزوم توســعه عملیــات خــوب کشــاورزی در کشــور، دفتــر محیط زیســت و ســالمت غــذا ایــن راهنما 
را تهیــه کــرد. ایــن راهنمــا در واقــع ترجمــه ای از نســخه انگلیســی اســت کــه فائــو )FAO(  آن را بــه زبانــی ســاده تهیــه 

و منتشــر کــرده اســت. 

امیــد اســت بــا توســعه GAP در کشــور شــاهد ارتقــای ســالمت و کیفیــت محصــوالت و همچنیــن شــرایط بهتــری 
ــرای تولیدکننــده و مصرف کننــده باشــیم.  ب

سعید سعادت 
مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذا
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مقدمه

هــدف از ایــن کار اشــاعه مفاهیــم اصلــی عملیــات خــوب 
کشــاورزی به منظــور هدایــت سیســتم های تولیــد به ســمت 
کشــاورزی پایــدار و بی خطــر از لحــاظ اکولوژیکی، دســتیابی 
بــه محصــوالت بی ضــرر بــا کیفیــت بهتــر، کمــک بــه امنیت 
غذایــی، درآمدزایــی از طریــق دسترســی بــه بازارهــا و ارتقای 

شــرایط کاری تولیدکنندگان و خانواده هایشــان اســت.

ایــن دســتورالعمل بــرای کارشناســان  کشــاورزی، 
ــدارس  ــان م ــده، معلم ــازمان های تولیدکنن ــان، س مروج
ــیه  ــهر و حاش ــهروندان ش ــوزان، ش ــتایی، دانش آم روس
ــی  ــاورزی خانوادگ ــای کش ــی گروه ه ــور کل ــهر و به ط ش

طراحــی شــده اســت.
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عملیات خوب کشاورزی چیست؟

مفهوم

غــذای  بــه  دسترســی  نگــران  مصرف کننــدگان   •
ــالمت  ــت و س ــران محیط زیس ــدگان نگ ــالم و تولیدکنن س

ــتند. ــران هس کارگ

ــوم ایجــاد  ــن مفه ــا ای ــات خــوب کشــاورزی ب • عملی
ــام دادن  ــوب انج ــوان خ ــاده به عن ــورت س ــده و به ص ش

ــت. ــام دادن آن هاس ــت انج ــن درس ــا و تضمی کاره

• عملیــات خــوب کشــاورزی و GMP )عملیــات خــوب 
تولیــد Good Manufacturing Practices( مجموعــه ای از 
ــد،  ــی قابل اجــرا در تولی ــای فن ــن و توصیه ه اصــول، قوانی
ــان  ــه هدفش ــتند ک ــول هس ــل محص ــراوری و حمل ونق ف
مراقبــت از ســالمت انســان، حفاظــت محیط زیســت و 

ــت. ــان اس ــران و خانواده هایش ــرایط کارگ ــای ش ارتق

چــه کســانی از عملیــات خوب کشــاورزی 
ــد؟ ــود می برن س

• کشــاورزان و خانواده هــای آنــان کــه غــذای ســالم و 
ــا کیفیــت خــوب را بــه دســت خواهنــد آورد تــا تغذیــه  ب
آن هــا را تضمیــن و ارزش افــزوده ای بــرای محصوالتشــان، 
ــاد  ــر ایج ــورت مؤث ــا به ص ــه بازاره ــی ب ــور دسترس به منظ

کنــد.

ــا کیفیــت  • مصرف کننــدگان کــه از غــذای ســالم و ب
بــا تولیــد پایــدار برخــوردار خواهنــد شــد.

ــر  ــت بهت ــه از محیط زیس ــه ک ــی جامع ــور کل • به ط
ــرد. ســود خواهــد ب
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عملیات خوب کشاورزی عامل ارتقای چیست؟

- ارتقای شرایط کارگر و 
مصرف کننده

- افزایش رفاه خانواده کشاورز

- ارتقای امنیت غذایی

- آلوده نکردن آب و خاک

- استفاده منطقی از آفت کش ها

- نگرانی درخصوص تنوع زیستی

- نگهداری از حیوانات

بــا - تغذیه کافی و  غیرآلــوده  ســالم،  غــذای   -
کیفیــت بهتــر به منظــور ارتقــای تغذیــه 

ــذا ــرف غ و مص
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چرا باید عملیات خوب کشاورزی را به کار ببرم؟

    بدون عملیات خوب کشاورزی                                   با عملیات خوب کشاورزی
ــا  ــرایط بد/ی ــوالت در ش - محص
ــواده را  ــالمت خان ــه س ــوده ک آل

بــه خطــر می اندازنــد.

- کارگران بیمار

- محصوالت سالم و با کیفیت 
خوب به منظور ارتقای تغذیه 

خانواده

- کارگران سالم

- کودکان انرژی خود را به جای رفتن به مدرسه، صرف 
کار در مزرعه می کنند.

- کودکان به مدرسه می روند. 

- ازدست رفتن بازارها و محصوالت مرجوعی. 
محصوالت با کیفیت کم

- پایداری و دسترسی به 
بازارهای جدید. محصوالت 
باکیفیت )محصول متمایز(
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  بدون عملیات خوب کشاورزی                                   با عملیات خوب کشاورزی

- حیوانات خسته
مزارع و سرویس های بهداشتی 
آلوده و تأسیسات زیربنایی در 

شرایط بد

- رفاه حیوانات
مزارع، سرویس های بهداشتی 
و محل های تخلیه زباله تمیز 

- گیجی و سردرگمی
- کنترل تولید

- درآمد کم
قیمت ها پایین تر

هزینه ها باالتر )ریال( )+آفت کش ها(
عملکرد کم تر

- درآمد بیش تر
قیمت های بهتر برای کیفیت

هزینه ها کم تر )ریال( )-آفت کش ها(
عملکرد باالتر )بهره وری(
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عملیات خوب کشاورزی چگونه باید اجرا شود؟

1. چگونه می توان شرایط کاری کارگران مرد و زن را ارتقا داد؟

- تمامی کارگران باید تحت پوشش خدمات بیمه 

تأمین اجتماعی قرار گیرند.

- همه کارگران به خصوص در زمینه مدیریت

ــوزش  ــه آم ــود، بهداشــت و کمک هــای اولی  آفت کش ها/ک
ــد دید. خواهن

- اولویـت کـودکان بایـد حضـور در مدرسـه باشـد و فقط 
می تواننـد در انجـام فعالیت هایی در مزرعـه کمک کنند که با 

امنیـت و اوقـات مطالعه آن ها منافات نداشـته باشـد. 
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1-1. چه خدماتی را باید برای کارگران مرد و زن تضمین کرد؟

- معاینــه خــود و خانواده تــان را انجــام دهیــد و 
ــد،  ــه کار می گیری ــی کــه ب گواهــی ســالمت را از کارگران

ــد. ــت کنی درخواس

- در جلســات بهداشــتی کــه بیمارســتان یــا 
ــان برگــزار می کننــد،  مراکــز بهداشــتی جامعه ت

شــرکت کنیــد.
بایـد  کودکانتـان  قـد  و  وزن   -
درسـت  ببینیـد  تـا  شـود  تحلیـل 

خیـر. یـا  شـده اند  تغذیـه 

- جعبه کمک های اولیه

- تلفن هـــای ضـــروری )آتش نشـــانی، پلیـــس، 
بیمارســـتان ها(

ــان، محصــوالت  ــه و ســالمت خانواده ت ــای تغذی ــور ارتق - به منظ
ســالم در غذاهــای روزانــه مصــرف کنیــد.

- ابزارهای حفاظت شخصی 
برای زمان های کار با آفت کش ها



1-2. چه خدماتی را باید برای کارگران تضمین کرد؟

شــخصی  حفاظــت  ابزارهــای  بــه  بایــد  کارگــران   -
به خصــوص هنــگام کار بــا محصــوالت شــیمیایی و همچنیــن 

جعبــه کمک هــای اولیــه اهمیــت دهنــد.

- بایــد تعــداد کافــی ســرویس بهداشــتی ثابــت یــا ســیار 
بــرای کلیــه کارگــران وجــود داشــته باشــد.

ــا  ــوب، ب ــرایط خ ــد در ش ــتی بای ــرویس های بهداش - س
تهویــه مناســب بــوده و بایــد در آن هــا بــه خوبی بســته شــود.

- ســرویس های بهداشــتی بایــد دارای ســطل زبالــه، 
دســتمال توالــت، روشــویی، آب قابــل شــرب، صابــون و حولــه 

باشــد.

16
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ــتی  ــن بهداش ــرای مضامی ــروف آب ب ــه ظ در صورتی ک
ــید: ــته باش ــر داش ــه خاط اســتفاده می شــوند، ب

- داخل و خارج ظروف باید همیشه تمیز باشد.

- آب باید سرد، تمیز، بدون بو و نباید راکد باشد.

- در سایه نگهداری شود.

اقدامات بهداشتی

- حفظ پاکیزگی شخصی
ــت های  ــد« و »دس ــتفاده کنی ــتی اس ــرویس بهداش ــالن »از س ــب اع - نص

ــود را بشــویید«. خ
- بــه خاطــر داشــته باشــید دســت های خــود را پــس از اســتفاده از ســرویس 

ــتی بشویید. بهداش

- زمانـی کـه بیمـاری عفونـی یـا نشـانه های اسـهال و 
حالـت تهـوع دارید نباید بـه مواد غذایی تازه دسـت بزنید.
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2. عملیات خوب کشاورزی در محصوالت

بهترین محل برای کاشت گیاه کدام است؟

- تاریخچه مزرعه را بدانید. 

- اراضـی ای کـه حاصلخیـزی بیش تـر و 
دسترسـی بـه آب دارنـد را شناسـایی کنیـد.



- در مزارعی که آلودگی شیمیایی دارند، کشت نکنید.

- مزرعــه بایــد عــاری از زبالــه، کاغــذ، پالســتیک و 
باشــد. خالــی  قوطی هــای 

ــود  ــی آب وج ــر آلودگ ــه خط ــد ک ــی کنی - بررس
ــد. ــته باش نداش

19



- بــا انــواع آفــات، بیماری هــا و علف هــای هــرز، 
ــوید. ــنا ش ــود آش ــه خ ــژه در منطق به وی

ــع آلودگــی ممکــن از زمین هــای همســایه  - مناب
باشــد کــه بایــد آن را بررســی کنیــد.

20
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ــول را روی  ــام محص ــا ن ــه ی ــماره قطع - ش
ــد  ــت خواه ــول کش ــه محص ــی ک ــو در محل تابل

ــد. ــخص کنی ــد، مش ش

ــی  ــا کارشناس ــا ب ــن فعالیت ه ــی ای ــرای تمام - ب
ــد. ــورت کنی ــد، مش ــاد داری ــه آن اعتم ــه ب ک
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3. چگونه خاک باید آماده شود؟

ــوع خــاک و عمــق آن را  ــا کمــک یــک کارشــناس، ن - ب
بــرای رشــد بهتــر ریشــه، تجزیــه و تحلیــل کنیــد.

- شــیب زمیــن را در محلــی کــه کشــت انجــام خواهــد 
شــد، در نظــر بگیریــد.
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- حداقل شخم زنی ممکن را انجام دهید.

- از فرسایش و فشردگی خاک جلوگیری کنید.
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- تناوب زراعی را رعایت کنید.

- بــرای تمامــی ایــن فعالیت هــا بــا کارشناســی کــه 
بــه آن اعتمــاد داریــد، مشــورت کنیــد.
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4. چگونه می توان محصوالت را مدیریت کرد؟

ــاک  ــا خ ــه ب ــد ک ــاب کنی ــی را انتخ - بذرهای
ــد. ــازگار باش ــه س مزرع

- براســاس توصیه هــای کارشــناس، بذرهــای  
اصــالح شــده و مقــاوم در برابــر شــایع ترین بیماری هــا 

را انتخــاب کنیــد.
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- در صــورت نیــاز، به منظــور جلوگیــری از آســیب محصــول، روش هــای 
ــه کار گیریــد. حــذف آفــات و بیماری هــا از بذرهــا را ب

ــا  ــات و بیماری ه ــالی، آف ــری از خشکس ــور جلوگی - به منظ
تاریــخ مناســب کاشــت را انتخــاب کنیــد.
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ــه را در نقــاط مناســب  ــد: ســطل های زبال ــواد زائ - م
ــا را در  ــان روز کاری زباله ه ــد و در پای ــب کنی ــه نص مزرع

ــد. آن بریزی

در فاصلــه مناســب  - تراکــم: 
کشــت کنیــد.
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- نشــاء: نهال هــای ســالم را انتخــاب و نهال هــای 
ــد. ــاری را دور بریزی ــانه بیم ــا نش ــا ب ــف و ی ضعی

- از ابزار تمیز و ضدعفونی شده استفاده کنید.
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حفاظت از محصوالت )گلخانه ای(*

- بســتر بــذر: آن هــا را از خورشــید و بــاران 
ســنگین محفاظــت کنیــد.

ــت  ــا و رطوب ــرل دم ــور کنت ــا: به منظ - گلخانه ه
ــد. ــر بگیری ــا را در نظ ــب، اندازه گیری ه مناس

- تهویــه: بــا درنظرگیــری فصــل ســال و نیازهــای 
محصــول، دمــا، رطوبــت و ســرعت هوادهــی را کنتــرل 

کنیــد.

- بــرای تمامــی ایــن فعالیت هــا بــا کارشناســی کــه بــه آن 
اعتمــاد داریــد، مشــورت کنیــد.

*  توسط مترجم اضافه شده است.
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5. چگونه می توان آب را استفاده و مدیریت کرد؟

- حداقــل ســالی یک بــار، آب مزرعــه را آزمایــش 
ــر. ــا خی ــوده اســت ی ــا آب آل ــد آی ــا ببینی ــد ت کنی

ــی  ــزان کاف ــول آب را به می ــت از محص ــرای مراقب - ب
ذخیــره و اســتفاده کنیــد.
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ــزارع  ــع آب م ــه مناب ــات ب - از ورود حیوان
ــد. ــری کنی جلوگی

در  آفت کش هــا  آماده ســازی  و  اســتفاده  از   -
نزدیکــی منابــع آب خــودداری کنیــد.

- بــرای تمامــی ایــن فعالیت هــا بــا کارشناســی کــه بــه آن 
اعتمــاد داریــد، مشــورت کنید.
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5-1. چگونه آب و آبیاری استفاده شود؟

- اســتفاده از آبیــاری ممکــن اســت میــزان تولیــد 
را افزایــش دهــد.

- منابع آب مصرفی برای آبیاری را شناسایی و با کمک یک کارشناس بررسی کنید، آلوده نباشند.

- بــه خاطــر داشــته باشــید! - آب هــای فاضــالب نبایــد بــرای آبیــاری یــا آشــامیدن انســان 
و حیوانــات اســتفاده شــوند.
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- ظــروف آب و کانال هــای آبیــاری را از حیوانــات 
ــوده  ــورت آل ــد )در ص ــت کنی ــدگان و... حفاظ و پرن
ــت  ــن اس ــا ممک ــان و کارگره ــدن آب، خانواده ت ش
مریــض شــوند و ممکــن اســت مــواد غذایــی آلــوده 

شــوند و شــما فــروش خــود را از دســت بدهیــد(.

ــوده  ــدون آل ــد کــه آب ب ــی ایجــاد کنی ــا را در جای - کانال ه
شــدن توســط زبالــه بتوانــد جــاری شــود. 
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- همیشــه از روش آبیــاری توصیه شــده 
ــد. ــتفاده کنی ــان اس ــرای محصولت ب

- بــرای تمامــی ایــن فعالیت هــا بــا کارشناســی کــه بــه آن 
اعتمــاد داریــد، مشــورت کنیــد.

نادرســت  آبیــاری   -
ــه کیفیــت  ممکــن اســت ب
بزنــد،  آســیب  محصــول 
ــرای  ــه ای ب ــن برنام بنابرای

آبیــاری داشــته باشــید.

- نیـاز آبی محصـول را در نظر بگیرید ) بیش 
از حـد آبیاری نکنید(.
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5-2. آب برای خانواده و کارگران

ــیدن و  ــرای نوش ــرب ب ــد آب قابل ش ــه بای - در مزرع
ــود. ــه ش ــر گرفت ــدن در نظ ــت ها و ب ــتن دس شس

- از اســتفاده کردن آب هــای راکــد ظــروف خالــی یــا 
پالســتیکی قدیمــی خــودداری کنیــد.

- آب هــای ســاکن منبــع پشــه ها و ســایر موجوداتــی 
هســتند کــه ســالمت را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد.

- در صورت نبود آب قابل شرب، باید آن را ایجاد کرد.

- ایــن روش هــا را در نظــر بگیریــد: جوشــاندن، شــفاف کردن آب 
و کلرزنــی.
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6. چگونه باید آفت کش ها مصرف شوند؟

6-1. از چه آفت کش هایی باید استفاده کنم؟

- نـوع علف هرز، آفـت و بیماری هایی 
کـه محصـول شـما را تحـت تأثیـر قـرار 

می دهـد، شناسـایی کنیـد.

- بررســی کنید آیــا امکان اســتفاده 
از کنتــرل بیولوژیکــی به جــای کنتــرل 

ــیمیایی وجود دارد؟ ش
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- بـا یک کارشـناس دربـاره نـوع آفت کش های توصیه شـده 
مطابـق بـا محصولتان و نـوع علف هـای هـرز و بیماری هایی که 

محصولتـان را تحـت تأثیر قـرار می دهد، مشـورت کنید. 

تأییدشـده  بایـد  اسـتفاده می کنیـد  آفت کش هایـی کـه   -
باشـند، بـه ایـن معنی که باید در کشـورتان ثبت شـده باشـند.

- آفت کش هـای تاریخ گذشـته یا نگهداري شـده در شـرایط 
بـد نباید اسـتفاده شـوند )موعد مقرر را بررسـی کنید(.

- بــرای تمامــی ایــن فعالیت هــا بــا کارشناســی کــه بــه آن 
اعتمــاد داریــد، مشــورت کنیــد.

آفت کش ها
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6-2. از چه ابزاری برای محافظت خودم باید استفاده کنم؟

- زمانــی کــه سم پاشــی بــه 
ــد دوش  ــر بای ــید، کارگ ــان رس پای
بگیــرد و ابــزار حفاظتــی را بشــوید.

ــن  ــراد مس ــاردار و اف ــان ب ــودکان، زن - ک
ــه ای کــه آفت کش هــا در آن  ــه منطق ــد ب نبای

ــوند. ــک ش ــده اند، نزدی ــتفاده ش اس



تاریخ: ...

نام تولیدکننده: ...

نام کارگر: ...

نام محصول: ...
واریته: ...

علف هرز یا بیماری: ...

نام آفت کش: ...

ماده فعال: ...

تعداددفعات سمپاشی: ...

ابزار سمپاشی: ...

زمان انتظار : ...
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6-3. چگونه باید آفت کش ها را به کار ببرم؟

ــاس  ــر اس ــا را ب ــاز آفت کش ه ــورد نی ــزان م - می
ــد. ــه کار ببری ــه کارشــناس ب توصی

ــد  - بازدیدهــای دوره ای از محصــوالت انجــام دهی
ــد. ــع شناســایی کنی ــوع مشــکل را به موق ــر ن ــا ه ت

- سم پاشی های انجام شده را یادداشت کنید.

- فاصله زمانی بین هر سم پاشی را در نظر بگیرید.

- بالفاصله بعد از سم پاشی، وارد مزرعه نشوید.



آفت کش ها کودها

آفت کش ها
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6-4. آفت کش ها چگونه و در کجا باید نگهداری شوند؟

- باید یک مکان ویژه در مزرعه برای نگهداری آفت کش ها ساخته شود.

ــه  ــک جعب ــود، از ی ــداری می ش ــم نگه ــر ک ــا در مقادی ــه آفت کش ه ــی ک - زمان
مهــر و مــوم شــده دور از خانــه اســتفاده کنیــد.

- مکان باید دور از دسترس کودکان و حیوانات باشد.

- آفت کش هــا بایــد به انــدازه کافــی از 
بــذور، علوفــه، محصــوالت برداشت شــده و 

ــوند. ــدا ش ــا ج کوده

- مکان باید ایمن، تمیز و دارای قفل و تهویه باشد.

- مکان را با تابلوهای زیر مشخص کنید:

ــوع«،  ــامیدن ممن ــید«، »آش ــیگار نکش ــمی«، »س ــدار«، »س »هش
ــد«. ــت نزنی ــوع«، »دس ــوردن ممن »خ
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6-5. با قوطی های خالی سم باید چه کنم؟

ــا آب  ــو را ب ــویید. آب شست وش ــار بش ــه  ب ــا را س 1- قوطی ه
آشــامیدنی مخلــوط نکنیــد.

یــا  بشــکنید  را  قوطی هــا   -2
ســوراخ کنیــد تــا دوبــاره از آن هــا 

نکنیــد. اســتفاده 

ــته  ــه های دربس ــا را در کیس 3- قوطی ه
ــرش  ــز پذی ــه مراک ــا را ب ــد و آن ه ــه داری نگ

ــد. ــل دهی ــا تحوی قوطی ه
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7. از چه نوع کود شیمیایی و چه میزان باید استفاده کنم؟

- بــا یــک کارشــناس مشــورت کنیــد کــه آیــا اســتفاده 
از کودهــای شــیمیایی ضــروری اســت یــا اینکــه می توانیــد 

فقــط از کــود آلــی اســتفاده کنیــد.

- بــا یــک کارشــناس دربــاره نــوع و 
ــرای  ــده ب ــیمیایی توصیه ش ــود ش ــزان ک می

ــد. ــورت کنی ــود مش ــول خ محص



تاریخ: ...

نام تولیدکننده: ...

نام کارگر: ...

نام محصول: ...
واریته: ...

علف هرز یا بیماری: ...

نام کود شیمیایی: ...

تعداددفعات کوددهی: ...

ابزار کوددهی: ...
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7-1. کودهای شیمیایی را باید چگونه به کار ببرم؟

- میــزان کــود شــیمیایی را طبــق توصیه هــای 
کارشــناس اســتفاده کنیــد.

- به منظــور جلوگیــری از آلودگــی آب و خــاک، 
از کــود شــیمیایی بیش تــر از میــزان ضــروری 

ــد. اســتفاده نکنی

- کوددهی های انجام شده را یادداشت کنید.



آفت کش ها کود شیمیایی کود شیمیایی

آشامیدن ممنوعسیگار نکشید

سیگار نکشید

آشامیدن ممنوع
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7-2. کودهای شیمیایی چگونه و در کجا باید نگهداری شوند؟

- بایــد یــک مــکان ویــژه در مزرعــه بــرای 
شــود. ســاخته  شــیمیایی  کودهــای  نگهــداری 

کافــی  به انــدازه  بایــد  شــیمیایی  -کودهــای 
و  برداشت شــده  محصــوالت  علوفــه،  بــذور،  از 

شــوند. جــدا  آفت کش هــا 

- ایــن مــکان بایــد ایمــن، خنــک و داراي قفــل و 
تهویــه باشــد.

- مکان را با تابلوهای زیر مشخص کنید:

نکشــید«،  »ســیگار  »ســمی«،  »خطــر«، 
»آشــامیدن ممنــوع«، »خــوردن ممنــوع«، 

»دســت نزنیــد«.

- مکان باید دور از دسترس کودکان و حیوانات باشد.
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8. کود آلي چگونه باید استفاده شود؟

8-1. چه نوع کود آلي و چه میزان باید به کار ببرم؟

ــأ  ــا منش ــي ب ــود آل ــتفاده از ک ــا اس ــد آی ــي کنی - بررس
حیوانــي یــا گیاهــي در مزرعــه شــما ممکــن اســت یــا خیــر؟

- بــه خاطــر داشــته باشــید کــه اســتفاده نادرســت از کــود 
آلــي یکــي از عمده تریــن منابــع آلودگــي اســت.

- فقط از کود آلی تثبیت شده استفاده کنید.

ــار کمپوســت  ــا تیم ــی ب ــود آل ــط از ک - فق
)پوسیده شــده( اســتفاده کنیــد.
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ــل از کاشــت محصــوالت  ــی را قب ــود آل - همیشــه ک
ــد. اســتفاده کنی

- استفاده از کود را یادداشت کنید.
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8-2. کود آلي را باید کجا تهیه کنم؟

- کود آلی باید در مکان هایی دور از منطقه کشت محصول آماده شود.

ــیل  ــرض س ــی در مع ــع آب و اراض ــی دور از مناب ــد در مکان های ــی بای ــود آل - ک
آمــاده شــود.
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9. حیوانات در مزرعه

9-1. حیوانات کاری

- همــراه بــا فــردی کارشــناس بررســی کنیــد کــه 
حیوانــات کاری ســالم هســتند یــا خیــر.

ــغول کار  ــات مش ــه حیوان ــی ک - زمان
نیســتند بایــد از منطقــه کشــت محصــول 

خــارج شــوند.
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9-2. حیوانات تولیدکننده

ــی،  ــد: فضــای کاف ــا دهی ــات را ارتق ــاه حیوان - رف
ــز. ــی و آب تمی ــه کاف ــات ســالم، تغذی حیوان

9-3. حیوانات اهلی )سگ ها، گربه ها و... .(

ــد دور  ــا( بای ــگ ها و گربه ه ــی )س ــات اهل - حیوان
ــداری  ــای نگه ــول و مکان ه ــت محص ــه کش از منطق

ــند. ــیمیایی باش ــای ش ــا و کوده آفت کش ه

ــازه  ــه اج ــند ک ــد آگاه باش ــران بای ــه کارگ - هم
واردکــردن ایــن حیوانــات را بــه منطقــه کشــت 
محصــول ندارنــد. در مزرعــه بایــد تابلــو »حیوانــات را 

ــد. ــته باش ــود داش ــد« وج وارد نکنی

حیوانات را وارد نکنید



50

10. بهترین روش برداشت چیست؟

- این مرحله بسیار مهم است چون ممکن است مواد غذایی آلوده شوند.

10-1. کارگرانی که عمل برداشت را انجام می دهند در چه شرایطی باید باشند؟

ــد دســت های تمیــز، ناخن هــای  ــراد برداشــت کننده بای - اف
ــت از  ــن برداش ــند و در حی ــته باش ــته داش ــوی بس ــاه، م کوت

کشــیدن ســیگار و نوشــیدن خــودداری کننــد.

- هیــچ میــوه ای نبایــد از پــای درختــان میــوه 
جمــع آوری شــود.
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- عمــل برداشــت را به دقــت انجــام دهیــد و از آســیب زدن 
ــه محصــوالت بپرهیزید. ب

- میوه هــا و ســبزیجات برداشت شــده بایــد در ظــروف 
ــاس  ــن تم ــا زمی ــوند و ب ــع آوری ش ــو( جم ــده و ن )شسته ش

نداشــته باشــند.

ــرای جمــع آوری  ــا ب ــواد شــیمیایی و کوده - از ظــروف م
ــد. محصــول اســتفاده نکنی

- میوه هــا و ســبزیجات برداشت شــده 
بایــد زیــر ســایه و دور از حیوانــات و 
مکان هــای ذخیــره مــواد شــیمیایی و 

ــوند. ــداری ش ــا نگه کوده
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11. حمل ونقل مواد غذایی چگونه باید انجام شود؟

- مــواد غذایــی را در وســیله حمل ونقــل تمیــز، در شــرایط 
مناســب و مطابــق بــا قوانیــن حمل ونقــل منتقــل کنیــد.

- زمان بار زدن مواد غذایی مراقب باشید.

- در صــورت اســتفاده از وســیله حمل ونقــل 
روبــاز، روی بــار بایــد پوشــیده شــود تــا از نــور 

آفتــاب، گردوغبــار و بــاران محافظــت شــود.

- مـواد غذایـی را همـراه با حیوانـات، کودهای 
شـیمیایی یـا آفت کش هـا حمـل نکنید.
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ــد بهداشــت و  ــه بای ــری و تخلی - اشــخاص شــرکت کننده در بارگی
نظافــت را ماننــد ســایر کارگــران رعایــت کننــد.

- نــوع، میــزان محصــول بارشــده، تاریــخ، نــام کارگــر 
یــا اعضــای خانــواده کــه عمــل برداشــت را انجــام داده اند 

و نــام راننــده را یادداشــت کنیــد.



میوه ها و سبزیجات 
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12. در زمان فروش محصول چه مسائلی باید در نظر گرفته شود؟

- دربــاره بــازار تحقیــق کنیــد و اطالعاتــی 
درخصــوص قیمــت اســتخراج کنیــد.

و  بگذاریـد  بـا همسـایه ها جلسـه   -
دربـاره قیمت ها و از اینکه به چه کسـانی 

می فروشـند، اطـالع حاصـل کنید.

- با بقیه تولیدکنندگان برای رسـیدن 
به قیمت بهتر تشـریک مسـاعی کنید.
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- به شخصی که به آن اعتماد دارید، بفروشید.

ــد  ــرارداد ببندی ــگاه ها ق ــا و فروش ــا، عمده فروش ه ــا تعاونی ه - ب
تــا فــروش را تضمیــن کنیــد.

- بهترین کیفیت محصول را مشخص کنید.
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13. برای کنترل بهتر تولید چه اطالعاتی را باید ثبت کنم؟

مزایای ثبت کردن

- شناخت بهتر مزرعه و محصول خود

- صرفه جویی مالی در تولید

- شناسایی مکانی مشکالت، آفات و بیماری ها

- ارتقای کیفیت محصول 

- ثبــت بایــد روزانــه و در پایــان روز کاری انجــام 
شــود )تاریــخ کاشــت، برداشــت و اســتفاده از ســموم 

ــیمیایی و...(. ش

تاریخچــه محصــول  بــرای ردیابــی  ثبت هــا   -
اســت؛ بنابرایــن بــرای حداقــل ســه  ســال بایــد ثبــت و 

ــوند. ــداری ش نگه
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- ثبت مزرعه
نام قطعه

مکان
مالک قطعه

نام کارشناس یا مدیر
سطح زیر کشت

گونه 
واریته استفاده شده

سال استفاده

- ثبت درآمدها و هزینه ها
قیمت  و هزینه های خرید بذر

قیمت ها و هزینه های خرید آفت کش ها و کودهای شیمیایی 
هزینه های تجهیزات

هزینه های حقوق کارگران
مجموع هزینه های کاشت

مجموع هزینه های برداشت
هزینه های بهداشت خانواده و کارگران

سایر هزینه ها )غذا، پوشاک، حمل ونقل و...(
درآمد فروش محصول

درآمد کار خارج از قطعه
سایر درآمدها

قیمت فروش محصول
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- ثبت برای پیگیری یا ردیابی:

کاشت و قبل از برداشت

تعداد بذرهای کشت شده
میــزان آفت کش هــا، کــود شــیمیایی و/یــا کــود آلــی 

به کاررفتــه بــرای محصــول
تاریخ استفاده از آفت کش ها، کود شیمیایی و/یا کود آلی

نام آفت کش ها/کود شیمیایی و شخص استفاده کننده
منشأ کود آلی

نام کارگران مزرعه
نام آفات و بیماری های مبارزه شده

- برداشت

تاریخ برداشت

میزان محصول برداشت شده

و کودهــای شــیمیایی  مجمــوع آفت کش هــا 
ــت ــان برداش ــا زم ــه ت به کاررفت

تعداد کارگران دخیل در برداشت

- تحویل

تاریخ تحویل

میزان محصول تحویل شده

نام قطعه )مبدأ(

نام خریدار )مقصد(

تعداد بارنامه

نام حامل
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ــاورزی  ــوب کش ــات خ ــا عملی ــن ب ــول م ــه محص ــد ک ــدار می دان ــه خری 14. چگون
ــت؟ ــده اس ــاده ش آم

ــه آن  ــود ک ــب گذاری می ش ــته بندی برچس ــان بس ــول در زم - محص
ــد.  ــز می کن را از ســایر محصــوالت متمای

- حتــی می توانیــد محصولتــان را در ســایر بازارهــا بفروشــید 
و بــه شــرایط بهتــر فــروش دســت یابیــد.

مصرف کننــده می توانــد محصــول شــما را در مغــازه یــا فروشــگاه 
شناســایی کنــد و حتــی بــا مطالعــه برچســب می توانــد از چگونگــی تولیــد 

ــع شــود. آن مطل
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»عملیات خوب کشاورزی، 
مسئوولیت همگانی است.«
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 نشر آموزش کشاورزی

تهیه شده در:
  دفتر محیط زیست و سالمت غذا، وزارت جهاد کشاورزی، 

 دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی


