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  دهچکی
اخیر حاکی از نقش مهم آنها در تجارت  هايافزایش استانداردهاي کیفیت و ایمنی مواد غذایی در دهه

 ،جهانی محصوالت کشاورزي و افزایش نگرانی هاي مصرف کنندگان از سالمت و ایمنی مواد غذایی است
- ی محصوالتجهانبه منظور تاسیس یک نظام تضمین رضایت مصرف کننده و حضور موفق در بازارهاي

محسوب می  ضروريامري  (GLOBAL GAP) جهانیگپ اهمیت و نقش استانداردتوجه به، کشاورزي
به بررسی دانش ) GAP(ضمن معرفی نظام عملیات مناسب کشاورزي  است این مقاله سعی شده در .شود

 با ي آنو بازنگر GAPاهداف نظام ،(GLOBAL GAP)موجود دراین زمینه، معرفی استاندارد گپ جهانی
تاکید بر تجربه ترکیه در اجراي این نظام و همچنین مزایاي استقرار طرح در واحدهاي تولیدي کشاورزي 

  .نهایت راهکارهاي مناسب در خصوص بکارگیري این نظام ارائه گردددر  پرداخته شود و
  

ي کیفیت، دهااستاندار ،)GAP(، عملیات مناسب کشاورزي )GLOBAL GAP(گپ جهانی   :واژگان کلیدي
  ایمنی مواد غذایی

  
  مقدمه 

نقش در دهه گذشته استانداردهاي کیفیت و ایمنی مواد غذایی به شدت افزایش یافته و در حال حاضر  
مردم درطول . )swine & martens 2007(مهمی در تجارت جهانی محصوالت کشاورزي ایفا می کنند

اما نگرانی در مورد ایمنی مواد غذایی از  ،وده اندتاریخ همواره با خطرات مربوط به مواد غذایی مواجه ب
قرن بیستم موجب وحشت مصرف کننده شده است که این عامل منجر به از دست دادن اعتماد در ایمنی 

در این راستا بسیاري از طرحهاي عمومی و خصوصی در قالب طرح هاي  .زنجیره غذایی گردیده است
 , Sibiya)ف کننده تکامل یافته اندبازگرداندن اطمینان مصر صدور گواهینامه کیفیت مواد غذایی براي

2008).  
نتیجه تمام فرآیندها و عملیات تبدیل و فرآوري انجام شده در درون زنجیره  ،یک محصول غذایی ایمن
از آنجا که استانداردهاي تضمین کیفیت و ایمنی موجود نظیر . )1388ناظران،(تولید مواد غذایی است 

 The Hazardیا  ایمنی مواد غذایی سیتم مدیریت ))کمسیون مقررات غذایی( codex( مستندات کدکس

Analysis and critical control points  (HACCP)بندي مواد غذایی، استانداردهاي بسته ،ISO22000، 
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قدان همگی فرایندهاي پس از تولید مواد غذایی را پوشش می دهند، بنابراین ف.. .مقرارت ردیابی محصول و
  . وضوح احساس می شوده ب ،یک نظام که مربوط به فرایندهاي پیش از تولید محصول باشد

است که به ) )Eurep GAP( سابق یورپ گپ( )Global GAP( یکی از طرح هاي خصوصی، گپ جهانی
 Goodیا  جدید براي محصوالتی که در نظام عملیات مناسب کشاورزي استاندارد بین المللی عنوان یک 

Agricultural Practices (GAP)  و تولید می شوند، با هدف حفظ اطمینان مصرف کننده، سالمت ایمنی
با توجه به اینکه . تم طبیعی و تولید در شیوه هاي پایدار مطرح شده استسرفاه انسان و دام، حفظ اکوسی

کننده نهایی را کلیه مراحل فرایند تولید از مرحله کاشت بذر تا رسیدن به دست مصرف  (GAP) نظام
به نظر می رسد که بکارگیري این نظام براي پر کردن خال ناشی از فقدان استانداردي  ،پوشش می دهد

عالوه بر این کاربردهاي بی رویه از  .واحد براي فرایندهاي پیش از تولید یک ضرورت محسوب می شود
زي، محیط زیست و حفاظت از منابع نهاده هاي شیمیایی، اخیرا موجب نگرانی هاي فزاینده در بخش کشاور

و بروز برخی از مشکالت براي بازارهاي داخلی و صادرات محصوالت کشاورزي شده است، بنابراین 
تم و بهره وري در تولید، سرضایت مصرف کننده عالوه بر حفظ اکوسیتاسیس یک نظام مبتنی بر تضمین 

   .د کردداخلی و صادرات فراهم خواه مزایاي مهمی براي بازارهاي
معرفی استاندارد گپ جهانی و مزایاي  ،GAPم اهدف از این مقاله، بررسی دانش موجود در زمینه نظ

صادرکنندگان و مصرف  ،از جمله تولید کنندگان ذینفعاناستقرار این نظام در واحدهاي تولیدي براي تمام 
  .کنندگان می باشد

  
  مفاهیم و اصطالحات 

 ،یرفته شده  علمذشود که بر نتایج پمی هارك قابل دسترس گفتبه مشخصات فنی ومد :استاندارد
فن و تجربه مبتنی بوده و با هدف ارتقاي بهره وري جامعه با همکاري یا توافق ضمنی همه دست 
اندرکاران تهیه و توسط یک نهاد معتبر به تصویب رسیده باشد این مالك هاي معین به عنوان معیار و مبنا 

فخارزاده، (محصول یا خدمات استفاده می شود  ،ابی کیفیت و کمیت هر فرآوردهبراي مقایسه و ارزی
1388.(  

 
  )تشویقی(استاندارد اجباري در مقابل استاندارد اختیاري 

ا یاستانداردهایی که به کار بردن آنها  )1387(مطابق تعریف سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 
ست و در صورتی که به آنها توجه نشود موجب ضرر و زیان به ذینفعان برخوردار بودن آنها ضروري ا

می تواند با و مرجع صالحیت دار به موجب قانون استاندارد هاي اجباري است  ،کاال و خدمات می شود
 ،سالمت و ایمنی فردي و عمومی ، حفظبا هدف حمایت از مصرف کننده ،رعایت موازین پیش بینی شده

اجراي برخی استانداردها را  ،یفیت محصول و مالحظات زیست محیطی و اقتصاديحصول اطمینان از ک
استانداردي است که به بکار بردن آن اجباري نیست ولی اجراي آن  ،اما استاندارد اختیاري. اجباري کند

به دلیل برخورداري از  نوعی رقابت میان ارائه دهندگان محصوالت یا خدمات ایجاد می کند که عموماً
 .کنندگان این رقابت شکل می گیردعی اطمینان بخشی به مصرف نو
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  (GAP)مناسب کشاورزي  تنظام عملیا
به معنی کاربرد دانش موجود براي استفاده از منابع طبیعی در یک روش  GAP (2002) FAO از دیدگاه

ی و در عین حال انسان ايغذاي سالم و محصوالت کشاورزي غیر غذایی به شیوه ،پایدار براي تولید سالم
ومدیریت دقیق  ،ثبت ،درك، برنامه ریزي ،دستیابی به خودکفایی اقتصادي و ثبات اجتماعی بوسیله شناخت

ین چارچوبی از تعریف چنهم GAP .براي رسیدن به اهداف اجتماعی، زیست محیطی و تولیدي است
راوردهاي غذایی تعیین اصر ضروري براي توسعه عملیات مناسب کشاورزي به منظور تولید جهانی فعن
   .دکنمی

  
 HACCPنظام 

این نظام به معناي تجزیه و تحلیل خطر نقطه کنترل بحرانی است و روشی است که تجزیه وتحلیل عوامل 
 ،فیزیکی،در زنجیره فرآوري یک محصول غذایی شیمیایی و ایجاد کننده خطرات احتمالی اعم از میکروبی،

که مواد غذایی را تهدید می کنند شناسایی  به عبارتی تمام خطراتی .سالمت آن محصول را تضمین می کند
این نظام داراي اصول ). 1384زرین قلمی، (با کنترل مناسب از بروز این خطرات پیشگیري می شود  شده و

تم ثبت گزارشات ومستند سازي می باشد که می ستا برقراري سی HACCPکمیته اي از تشکیلهفت گانه
   .قیق رعایت شودبایست به طور د

  
  (Global GAP) گپ جهانی

یک استاندارد اختیاري و در اصطالح هیئتی از بخش خصوصی است که ) گپ سابق پیور(گپ جهانی 
و  کنداستانداردهاي داوطلبانه را براي صدور گواهینامه محصوالت کشاورزي در سراسر جهان تعیین می

تولیدات کشاورزي است که مایل به  و فروشندگان شامل یک مشارکت برابر از سوي تولید کنندگان
 Global)هایی براي عملیات مناسب کشاورزي هستندنظام صدور گواهینامه استاندارد و روش سیستا

GAP,2007) .ایی فراهم ستعالوه بر این یک چارچوب بلند مدت و پایدار براي کشاورزي و توسعه رو
   .(Eurep GAP ,2004)نمایدن را ترغیب میحمایت و استفاده از آ HACCPصولااز  نموده،

پ یک مدل تضمین در مزرعه است که براي تولید کنندگان مواد غذایی به یورپ گ ،Asfaw (2007)به نظر 
عنوان یک استاندارد الزم االجرا و به عنوان شرط ورود به بازارهاي اتحادیه اروپا مورد توجه قرار گرفته 

   .است
 ،پ براي میوه و سبزیجات تازه صادر شد اما در حال حاضر محصوالت  زراعیپ گاولین استاندارد یور

ساختار جدید ) 1(شکل  .گلها و گیاهان زینتی وآبزي پروري را نیز پوشش می دهد ،تولیدات دامی
   .استاندارد گپ جهانی را نشان می دهد

  
  
  
  



 ٣

  
 Global GAPساختار استاندارد  -1شکل

  میوه و سبزیجات
 مبناي محصوالت
  زراعی و باغی

  بر مبناي تمام مزرعه
  )همه واحدهاي تولیدي(

استانداردتضمین 
  یکپارچه مزرعه

  لها و گیاهان زینتیگ
  محصوالت کمباینی

  قهوه سبز
  چاي

  
  

  حمل و نقل دام

  گاو و گوسفند  لبنیات سازي

  خوك  مبناي محصوالت دامی

  ماکیان

  سایر  

  ماهی آزاد

  میگو  ناي  آبزي پروريمب

  سایر

  استاندارد تولید خوراك

  )کاال(استاندارد تولید مواد 

  Sibiya (2008): منبع
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 (Global GAP)تاریخچه نظام گپ جهانی 

سازمان هاي غیر دولتی و دولتها  ،با نگرانی روز افزون مصرف کنندگان 1990بخش کشاورزي در دهه 
درپاسخ به این  .منی مواد غذایی و مسائل زیست محیطی مرتبط با تولید مواد غذایی مواجه گردیددرباره ای

یا  فروشندگان اروپایی با تشکیل یک گروه کاري از خرده فروشان اتحادیه اروپا ،1997نگرانی ها در سال 
The Euro-retailer Produce working group (Eurep)، کشاورزي  چارچوبی براي عملیات مناسب

مطرح شد که هدف آن افزایش  (Eurep GAP) این چارچوب تحت عنوان استاندارد یورپ گپ. ارائه داد
 .روشهاي صحیح تولید کشاورزي برا ساس یک استاندارد بین المللی جدید بود يایمنی مواد غذایی با ارتقا

شرکاي تجاري آنها توسعه  مشارکت برابر از سوي تولید کنندگان محصوالت کشاورزي و کاین طرح در ی
. تغییر داد (Global GAP) گپ جهانیبه به دلیل گسترش جهانی نام خود را  2007در سپتامبر ویافت 

کشور وجود  80سازمان عضو گپ جهانی در بیش از  270هزار مزارع گواهی شده و 80امروزه حدود 
کشاورزي است که هدف آنها توسعه  صادرکنندگان و حامیان بخش خدمات ،دارند که شامل تولید کنندگان

 است (GAP)بین المللی پذیرفته شده و روشهایی براي گواهی عملیات صحیح کشاورزي  هاياستاندارد
(Sibiya ,2008).  

  
  (Global GAP)اسناد گپ جهانی 

سند اصلی آن ابتدا در سال  .اسناد گپ جهانی شامل مجموعه اي از مستندات کامل و جامع است
 ،مهم ترین اسناد آن.تجدیدنظر شد 2003سال  منتشر و در (Eurep GAP)نوان یورپ گپ تحت ع 2001

ضوابط انطباقی و فهرست بوده که مهم ترین الزامات براي ایجاد شرکتهاي  نقاط کنترل و ،مقررات عمومی
   :و به شرح زیر است (Global GAP,2007)شوددالشرایط براي صدور گواهینامه محسوب میجوا
، وشهاي دستیابی به صدور گواهینامههایی درخصوص ردر این سند دستورالعمل: رات عمومیمقر -1

   .وظایف و حقوق دبیرخانه گپ جهانی ارائه شده است ،کاربرد گواهینامه
این سند جزییات خاصی در خصوص نحوه الزامات مورد نیاز براي  :نقاط کنترل و ضوابط انطباقی -2

 .لید پایدار در سطح جهان براي کشاورزان ارائه داده استبه شکل تو و GAP اجراي طرح

ي داخلی ساالنه است زیماین چک لیست شامل همه نقاط کنترل بحرانی براي انجام الزامات م :فهرست -3
بحرانی  که به منظور بازرسی ورسیدگی تولید کنندگان و بازرسان در برخورد با هریک از نقاط کنترل

  .(Baghasa ,2008)ارائه شده است 
باشند باید نقاط کنترل  (Global GAP)کلیه کشاورزانی که مایل به دریافت گواهینامه گپ جهانی 

مربوط به آن محصول را رعایت نموده و توسط یک شرکت گواهی کننده ) CPCCs(ضوابط انطباقی و 
شرایط استفاده از  میزان، نوع ودي مانند رنقاط کنترل شامل موااین گپ جهانی ممیزي شوند مورد تایید 
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خاك، رفتارهاي بهداشتی کارگران، شرایط تولید و انبار از  ها وکودها و شرایط استفاده از آب وآفت کش
  .)1387حق بین و حکیم عطار، (منظر سالمتی وبهداشت در طول زنجیره تولید و توزیع محصول است

  
 GAPاهداف و چارچوب طرح 

هداف کشاورزي پایدار مستلزم تصویب و اجراي دستیابی دولتها و موسسات خصوصی به ا
با  ،هاي حمایتی است در این راستا کشاورزان به مشوق هاي دسترسی به بازار وارزش افزودهسیاست

هاي تولیدي مناسب پاسخ خواهند داد بنابراین به راهنمایی روشن وبدون ابهام درباره آنچه اتخاذ روش
توسعه چارچوب  ،به منظور برآوردن این نیاز .نیاز دارند ،جرا شودمورد نیاز است و اینکه چگونه باید ا

  اصول راهنما براي عملیات مناسب کشاورزي پیشنهاد شده است که در آن کشاورزي
آگرواکو تواند بهترین اقدام براي تامین نیازهاي جامعه باشد که به عنوان مبنایی براي نظام تولید در می

 FAO (2002)از منظر GAPاهداف طرح  ،بر این اساس. حسوب شودم) کشت اکوسیتم ها(سیتم ها 

   :عبارتند از
 تدوین وتوسعه چارچوب اصول راهنما که در آن دستورالعمل هایی براي عملیات مناسب کشاورزي در _

   .هاي تولیدي می تواند به طور مشترك توسط بخشهاي دولتی و خصوصی توسعه یابدنظام
  هاي تولیدي و توسعه آنها با مشارکت کشاورزان و کارشناسان براي نظام هاییارائه دستورالعمل -
هاي مدیریت ریسک اثر بخش و استفاده از دانش بومی و تخصص علمی و فنی براي شناسایی استراتژي -

  داوطلبانه و بازار محور   ،مشارکتی ،ایجاد یک طرح جامع
ا درکشاورزي پایدار و توسعه روستایی به منظور ایجاد مبنایی براي یک عملیات اطالع رسانی و اجر -

  جلب مشارکت همه اقشار جامعه 
  حفظ اطمینان مصرف کننده در خصوص ایمنی و کیفیت مواد غذایی در زنجیره تولید  -
  ها هحداقل رساندن اثرات مضر زیست محیطی از عملیات کشاورزي وبهینه سازي استفاده از نهادبه -

 ،توانایی ایجاد تعادل اثربخش در شرایط تغییر ،مستلزم یک مدیریت جامع ،رسیدن به این اهداف
در این زمینه توجه به  .تجزیه وتحلیل عملکرد واستفاده از مشاوره کارشناسان است ،گزارش مداوم

زمینه هاي زده گانه نظام که چارچوب اصول راهنما براي عملیات بهینه درکشاورزي در مورد عناصر یا
  :این عناصر عبارتند از .هاي تولیدي هستند حائز اهمیت استظامنگرانی در ن

مدیریت  ،وضعیت فیزیکی و شیمیایی انواع خاك در سراسر مزرعه به طور مستقیم بربهره وري :خاك - 1
هدف از  .آبیاري میزان کاربرد کود شیمیایی و شیوه هاي مورد استفاده مدیریت خاك تاثیر می گذارد

حفظ و بهبود بهره وري  ،ها، استفاده از پتانسیل خاكها و خروجیيثبت ورودمدیریت مناسب خاك، 
   .عملیات کشت و زرع مکانیکی مناسب و مدیریت مرتع می باشد ،گردش زراعی ،خاك

هرجا که قابل اجرا (دام و مرتع  ،مدیریت دقیق منابع آب و استفاده بهینه از آن براي تولید محصول :آب  - 2
جلوگیري از  ،هستند که شامل به حداکثر رساندن نفوذ آب باران در اراضی GAPی براي ، معیارهای)باشد

هایی که تلفات آب را فناوري هاي موثر براي آبیاري واستفاده از روش ،رواناب سطحی و شستشوي خاك
د بهبو ،هاي آب براي جلوگیري از استخراج یا انباشت بیش از حدمدیریت سفره ،به حداقل می رسانند
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هایی هاي مورد نیاز، اتخاذ روشعملکرد چرخه آب از طریق پوشش دائمی یا حفظ و یا باز گرداندن تاالب
ول زمانی آبیاري و فراهم نمودن نقاط آبشخور اتوجه به جد ،که از آلودگی منابع آب جلوگیري کنند

   .امن وتمیز براي دامها است ،مناسب
   :عملیات مناسب زراعی در مدیریت تولید محصول عبارتنداز :تولید محصول و علوفه - 3

انتخاب ارقام یا واریته هاي مناسب محصوالت یک ساله و چند ساله براي تامین نیازهاي مصرف کننده و 
بازار براساس تناسب محل و نقش آنها درچرخش محصول براي مدیریت حاصلخیزي خاك و آفات و 

به حداکثر رساندن مزایاي بیولوژیکی کنترل آفات  ،از نیروي کار وتجهیزاتبهینه سازي استفاده  ،بیماریها
هاي متوازن و تجهیزات و استفاده از کودهاي آلی و غیر آلی در یک اسلوب متوازن با روش ،و علفهاي هرز

تلفیق  ،فاصله زمانی براي جایگزینی مواد مغذي استخراج شده بوسیله برداشت یا از دست رفته درتولید
ام در گردش محصول به نفع حاصلخیزي مزرعه و رعایت مقررات ایمنی براي عملکرد تجهیزات و ماشین د

   .آالت براي تولید محصول علوفه
نگهداري از سالمت محصول براي کشاورزي موفق به منظور عملکرد بهتر و  :حفاظت از محصول - 4

هاي هرز با استفاده از اقدامات کنترلی علف بیماري ها و از محصول در مقابل آفات،کیفیت تولید، حفاظت 
کشاورزان باید شیوه هاي مدیریت تلفیقی آفت را براي به حداقل رساندن تاثیر بالقوه اقدامات  .مناسب است

اهداف مدیریت حفاظت . گیرند زیست بکارو ایمنی کارگران، موادغذایی و محیطآفت بر روي بهداشت کنترل
از ارقام مقاوم و نگهداري منظم و ارزیابی کمی از وضعیت تعادل بین آفات و  از محصول برا ي استفاده

   .بیماریها وموجودات سودمند براي همه محصوالت است
بهره وري دام مستلزم  و رفاه: تولید فرآورده هاي دامی ؛ بهداشت دام ؛ ایمنی و رفاه دام - 7و  6، 5

رابطه شامل محل مناسب واحدهاي دامداري براي  عملیات مناسب در این .غذا و آب است ،فضاي کافی
 ،رفاه حیوانات، جلوگیري از آلودگی بیولوژیکی ،زیست، محیطجلوگیري از اثرات منفی بر چشم انداز

 GAPبهداشت و ایمنی دام از دیگر عناصر نظام  .خوراك دام وآب وهواست ،شیمیایی و فیزیکی مراتع
شناسایی ودرمان بیماریها با  ،پیشگیرانه از قبیل واکسناسیونهستند که در این خصوص باید به درمان 

ثبت  ،اطمینان از آموزش کارکنان در مدیریت بهداشت و درمان ،تغذیه سالم ،استفاده از مشاوره دامپزشکی
   .درمان ومرگ و میر دام ها اشاره کرد ،ونگهداري سوابق دقیق بیماري

عملیات مناسب کشاورزي براي  يول بستگی به اجراکیفیت محص :تبدیل و ذخیره سازي ،برداشت - 8
محصول باید به شیوه اي  .ذخیره سازي و در صورت لزوم تبدیل محصوالت کشاورزي دارد ،برداشت

برداشت شود که آلودگی به حداقل برسد که این امر از طریق مدیریت مناسب در برداشت وبسته بندي 
همچنین آموزش ونظارت پرسنل و  ،مناسب از مزرعه به بازارمواد غذایی در شرایط مناسب و نقل وانتقال 
   .نگهداري مناسب از تجهیزات محقق خواهد شد

عملیات مناسب در رابطه با مدیریت پسماند و انرژي به طور خالصه شامل  :مدیریت پسماند وانرژي - 9
اي اطمینان از استفاده مواد مغذي و نهاده هاي شیمیایی بر ،ایجاد طرح هاي ورودي و خروجی براي انرژي

نهاده هاي شیمیایی باید به طور ایمن ذخیره شود و در مواقع اضطراري براي  .موثر و دفع ایمن است
   .آلودگی مورد استفاده قرار گیرند خطر کاهش
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مقرون به صرفه و  ،کشاورزي براي پایدار بودن باید از نظر اقتصادي :بهداشت و رفاه بشر ،ایمنی - 10
بهداشت و رفاه انسان باید رسیدن به یک تعادل  ،عملیات مناسب در رابطه با عنصر ایمنی ،عملی باشد

   .تامین درآمد مناسب و امنیت غذایی خانوار باشد ،زیست محیطی ،مطلوب بین اهداف اقتصادي
زمین کشاورزي محل زندگی طیف متنوعی از حیوانات، پرندگان، حشرات  : حیات وحش و چشم انداز - 11
هاي حیات وحش و اهان است که عملیات مناسب در این رابطه شامل شناسایی و حفاظت از زیستگاهگی و

به حداقل رساندن تاثیر عملیات زراعی از قبیل  ،مجزا در مزرعهخصوصیات چشم انداز مانند درختان 
  .(FAO,2002) شخم و استفاده از نهاده هاي شیمیایی درحیات وحش و آلودگی آب است

  
   (Global GAP)اجراي طرح گپ جهانی مزایاي 

شواهد اقتصادي بر عملکرد طرحهاي صدورگواهینامه ایمنی مواد غذایی و تحقیقات انجام شده از 
این زمینه نشان می دهد که مزایاي  در DGAgriculture and Rural Development (2008)جمله 

  : حاصل از بکارگیري طرح گپ جهانی عبارتند از
 .متوسط وتجاري به بازارهاي جهانی ،زان خرده پادسترسی کشاور •

مراقبت زیست محیطی و  ،تضمین اطمینان مصرف کنندگان در مورد کیفیت موادغذایی، خاستگاه •
  .رفاه حیوانات در طی فرایندهاي تولید

سنتی و  حفظ فرهنگ بومی و ،)...و هازیرساخت ،گردشگري(اثرات مثبت بر توسعه روستایی  •
 .ستگی در مناطق روستاییبرتقویت و همب

دسترسی کشاورزان به ارزش افزوده محصوالت تولیدي خود، افزایش در آمد وبهبود زندگی  •
 .مردم روستایی

  .موفقیت طرح در صورت حضور قابلیت ها و توانمندي هاي مدیریت بازاریابی مناسب •

در  کشاورزان دهیکاهش هزینه ها از طریق ادغام در زنجیره تامین غذایی کشاورزي و سازمان  •
  .هاي سازمان یافتهقالب گروه

هاي جدید    در بهبود کارایی عملیات زراعی از طریق بکارگیري شیوه هاي نوین وکاربرد فناوري •
                       .تولید

  .کشاورزي و صنعت از سود حاصل از تولیدات بهتر ،هاي تجارتبهره مندي بخش •

  .از محیط زیست بهتر و سالم تر برخورداري همه افراد جامعه •
  

 GAPعملیات مناسب کشاورزي در تکامل نظام  بازنگري
درآمد سرانه باال در کشورهاي توسعه یافته منجر به تغییرات مهمی در خواسته ها ي مصرف 

 ناشی از مواد غذایی و هاياز سوي دیگر بیماري. شده است هکننده به ویژه محصوالت کشاورزي تاز
باعث شد تا در نظام متعارف کشاورزي  1990دراواخر دهه آینده از فرسایش منابع طبیعی نگرانی فز

رهیافت هاي جدید براي نظام هاي تولید مانند کشاورزي ارگانیک و 1970بعد از دهه . تجدید نظر شود
هاي کشاورزي به منظور تامین خواسته دقیق به عنوان جایگزین هایی براي تولید متعارف کشاورزي
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عملیات مناسب  1997در این حوزه پس از سال  .مصرف کننده و پایداري در کشاورزي در نظر گرفته شد
رابه عنوان یک اولویت اولیه مورد توجه  )قابلیت ردیابی(که نظارت از تولید به مصرف  (GAP) کشاورزي
تلفیقی از کاربرد نظام مبناي عملیات مناسب کشاورزي  .به منظور اجرا در سراسر جهان آغاز شد ،قرار داد

و مدیریت تلفیقی  Integrated pest management (IPM)یا  هاي نوین تولید مانند مدیریت تلفیقی آفت
در  .استبراي تولید تجاري محصوالت کشاورزي  Interrated crop management (ICM)یا  محصول

دستور کار  کشاورزي مناسب در موضوع عملیات مناسب ،2002اجالس جهانی توسعه پایدار در سپتامبر 
در گام اول به منظور اطمینان از تولید . تالش شد تا یک متدولوژي در این زمینه توسعه یابد قرار گرفت و

لحاظ از  ،از نظر اکولوژیکی پایدار گرفت یعنی تولید باید سه معیار مورد تاکید قرار کشاورزي مناسب 
، در روش شناسی موضوع .اجتماعی عادالنه و عملی باشد مقرون به صرفه و از نظر مولد و اقتصادي

IPM، ICM، سپس  ،کشاورزي حفاظتی و امنیت غذایی در قالب مستندات کدکس مورد ارزیابی قرار گرفت
مجموعه اي از اصول و استراتژي ها که در نظام تولید بکار برده خواهد شد آماده و به منظور ارائه اصول 

   .و راهنما مستندسازي شد
- و شیوه اصول در) HACCPمانند(ژي مدیریت ریسک چندین استرات GAP دوم از تکامل در گام

همان گونه که قبال ذکرشد نظام تجزیه وتحلیل خطر در نقطه کنترل . اي معین مورد توجه قرار گرفته
ز ایمنی براي اطمینان ا ،یک نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی است که به طور گسترده) HACCP( بحرانی

   .مواد غذایی پذیرفته شده است
ایاالت متحده  ،ایرلند شمالی ،گوئه، انگلستانونیوزلند، اور ،مالزي ،فرانسه ،سازمانهاي ملی کانادا

را ترویج نموده اند به عنوان مثال در ایاالت  GAP، به منظور تضمین کیفیت مدیریت زیست محیطی.... و
ی میوه و سبزیجات تازه در دو مقوله تولید داخل و محصوالت براي تضمین ایمن 1997متحده در سال 

دراین رابطه وزارت کشاورزي امریکا به منظور کاهش خطرات . به کارگرفته شد GAP، وارداتی
هاي ناشی از مصرف به دلیل نگرانی از بیماري و میوه و سبزیجات تازه در مواد کیمیکروبیولوژی

دستور فرآیندها و برنامه هاي کاربردي که  به این در پاسخ .محصوالت تازه یک دستور صادر نمود
خطرات میکروبی ایمنی مواد غذایی براي میوه و سبزیجات تازه در مراحل تولید و تبدیل را به حداقل می 

  .تدوین شد GAP رسانند در قالب
 بخش خصوصی به ویژه صنایع تبدیلی و فروشندگان نیز در پاسخ به تقاضاي مصرف کننده با

 رضایت مصرف کننده و سودآوري در تولید با معیارهاي پایداري، ،دیدگاه دستیابی به تضمین کیفیت
GAP     را مورد استفاده قرار داده اند (Akkaya & Yalcin , n.d).  

  
  GAPتجربه ترکیه در اجراي 
عارف در ترکیه کشاورزي ارگانیک به عنوان یک جایگزین براي کشاورزي مت 1980از اواسط دهه 

تا قبل  .مورد توجه قرار گرفت اما چندان گسترش نیافت که عمدتا به دلیل الزامات و شرایط سخت آن بود
که تا حد زیادي شناخته شده نبود پس از آن به سرعت در عمل اجراي آن آغاز شد  GAP ،2000از دهه 
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در  GAPگان به استقرار نظام مدیران محلی و صادر کنندگان در تشویق تولیدکنند ،که دلیل آن منافع دولت
  . تولید عنوان شده است

 ،براي بازارهاي اروپایی پدید آمده اند (Eurep GAP)از زمانی که استانداردهاي یورپ گپ 
به کشاورزان کمک می کنند تا به منظور حفظ بازارهاي ترکیه و برخی دیگر از کشورهاي در حال توسعه 

 یک زمینه قانونی براي وزارت کشاورزي و امور روستایی .یرندرا به کار گ صادرات این استانداردها
GAP،  گپ  پتشکیل داد که براي تنظیم آن یور 2004صدور یک قانون در هشتم سپتامبر با(Eurep 

GAP) در حدود مقررات  .کشورهایی که این نظام را اجرا کرده بودند به عنوان مبنا در نظر گرفته شد و
کنترل شرکت هاي ممیزي  ،وظایف این کمیته شامل اجراي قوانین و مقررات .تشکیل شد GAP یک کمیته

   .در اتحادیه اروپا و کشورهاي دیگر است GAP صدور گواهینامه و نظارت بر تحوالت جدید
به طور وسیع در کشور  GAPژوهشی فشرده اي در رابطه با  آموزشی و پ ،فعالیتهاي ترویجی

 ،مشکالت پیش رو در صادرات میوه و سبزیجات تازه ترکی به اتحادیه اروپاباید اشاره کرد که  .ادامه یافت
 .نموده است (Global GAP) تولیدکنندگان و صادرکنندگان را وادار به استفاده از گواهینامه گپ جهانی

توسط هیئت هاي مستقل انجام می شود  ،کنترل و صدور گواهینامه همه عناصر موجود در زنجیره تولید
کمیته عملیات  ،است درخواست خود را براي دریافت مجوز به وزارت کشاورزي و امور روستایی که الزم

هاي متعددي اقدام به صدور گواهینامه می نمایند  در حال حاضر شرکت .مناسب کشاورزي ارائه نمایند
   .)همان منبع(

  نتیجه گیري و پیشنهادها 
حفظ اطمینان مصرف کننده و به  ،واد غذاییامروزه با توجه به اهمیت موضوع ایمنی و سالمت م

درعین حال حفاظت حداقل رساندن تاثیرات مخرب زیست محیطی در اثر استفاده بی رویه از آالینده ها و 
از طبیعت و حیات وحش و بطور کلی دستیابی به اهداف کشاورزي پایدار به نظر می رسد که استقرار گپ 

 ،لذا به منظور شناسایی .دي کشاورزي امري ضروري باشددر واحدهاي تولی (Global GAP) جهانی
   :معرفی و استقرار این نظام راهکارهاي زیر پیشنهاد می شود

 درخصوص اهمیت استانداردهاي ایمنی موادغذایی  کنندگانسطح آگاهی درمیان مصرفافزایش •

 .(Global GAP)تشویق تولیدکنندگان به شناخت الزامات گپ جهانی  •

 رگاه هاي آموزشی براي تولید کنندگان و صادر کنندگان به منظور روشن شدن اهمیتبرگزاري کا •
 .کشاورزياستانداردهاي کیفیت و ایمنی موادغذایی و تاثیر آنها بر تجارت محصوالت

زمینه بالقوه اي براي پوشش  ايراپذیرش استاندارد گپ جهانی براي برخی از محصوالت مهم که د •
 .آنها و عرضه رقابت در بازارهاي جهانیجهت بهبود کیفیت  درهستد،  GAP در نظام

برگزاري کارگاه هاي آموزشی در زمینه نقش بهداشت و ایمنی غذایی در تجارت کشاورزي و  •
 .بهبود مدیریت واحدهاي تولیدي کشاورزي

 . صورت آزمایشی در مناطقی که مستعد عملیات مناسب کشاورزي هستندبه GAPاجراي نظام •

  .پا براي حضور در بازارهاي صادراتی پویا ههی تشکل هاي ویژه کشاورزان خردسازمان د •
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