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 خالصه
 تَلیذات دس ؿیویبیی تشکیجبت ثقبیبی ػَء اثشات ؿذى هـخق ٍ پضؿکی ػلَم ،تکٌَلَطی پیـشفت

 ثِ خَاهغ َّؿیبسی ثِ هٌدش گشدیذُ اػلبة ػلؼلِ ثش هضش اثشات ٍ ّبػشعبى اًَاع ثشٍص ثبػث کِ کـبٍسصی

 2003ػبل دس .اػت ؿذُ ؿیویبییهَاد  ثبقیوبًذُ ّشگًَِ اص ػبسی تَلیذات اص ٍاػتقجبل هَضَع ایي

 هذاٍم عَس ثِ ًیض اسگبًیک هذیشیت تحت هٌبعق ٍ ؿذ اخشا خْبى کـَس 100 دس تقشیجبً اسگبًیک کـبٍسصی

 ی کـبٍسص هذیشیت تحت هؼبحت هیضاى ٍ ًحَُ اص كحیحی آهبس کـَسّب اص ثشخی دس .اػت افضایؾ دسحبل

 خْبى اسگبًیک هذیشیت تحت اساضی هؼبحت کِ دٌّذهی ًـبى ّبثشسػی .ثبؿذدػتشع ًوی دس اسگبًیک

 دادُ اختلبف خَد ثِسا  اسگبًیک هذیشیت تحت اساضی اص ثضسگی ثخؾ اقیبًَػیِ قبسُ .اػت افضایؾ دس حبل

 اػتفبدُ ثذٍى کِ هحلَالتی کـت ػغح کل ،اسگبًیک هحلَالت کویتِ اعالػبت عجقهب  کـَس دس .اػت

 802 ٍ ّضاس 125 ؿبهل کِ ّکتبس 426 ٍ ّضاس 239 حذٍد ،اًذؿذُ تَلیذ ؿیویبیی کَدّبی ٍ ػوَم اص

 کـت ػغح هیضاى کلی عَس ثِ .اػت صساػی هحلَالت ّکتبس 659 ٍ ّضاس 113 ٍ ثبغی هحلَالت ّکتبس

 2/7 ٍ یک تشتیت ثِ ،گیشد هی اًدبم ػن ٍ کَد اص اػتفبدُ ثذٍى آًْب تَلیذ کِ ثبغی ٍ صساػی هحلَالت

 .دّذهی تـکیل سا کـَس ثبغی ٍ صساػی هحلَالت کـت صیش ػغَح کل اص دسكذ

 

 .ثبغی ٍ صساػی هحلَالت ،اسگبًیککـت  :کلمات کلیدی
 

 

 مقدمه

 کشدى ثشعشف ثشای هٌبػجی حل ساُ ػیؼتن ایي دس .اػت قشاسگشفتِ تَخِ هَسد گیشیچـن عَسثِ اخیش دِّ دس اسگبًیک کـبٍسصی

 70-60 تَاًذهی اسگبًیک کـبٍسصی کِ دّذهی ًـبى خْبًی ػلوی ّبیثشسػی .اػت ؿذُ تؼجیِ کـبٍسصی کًٌَی هـکالت ثشخی

 كَست هذیشیتی ّبیؿیَُ ػبیش ٍ اسگبًیک ًگشؽ ثب ّوشاُ کِ اػت ػَاهلی ثِ هشثَط افضایؾ ایي ٍ بؿذث داؿتِ ػولکشد افضایؾ دسكذ

  .گیشدهی

 هذاٍم عَس ثِ ًیض اسگبًیک هذیشیت تحت هٌبعق ٍ ؿذ اخشا خْبى کـَس 100 دس تقشیجبً اسگبًیک کـبٍسصی 2003 ػبل دس

 ایي هؼبحت ،کِعَسی ثِ دادُ اختلبف خَد ثِ سا اسگبًیک هذیشیت تحت اساضی اص ثضسگی ثخؾ اقیبًَػیِ ُقبس. اػت افضایؾ دسحبل

 ثب التیي آهشیکبی ،اقیبًَػیِ اص پغ .اػت خْبى اسگبًیک هذیشیت تحت اساضی کل دسكذ 8/41 هؼبدل ّکتبس ّضاس 10061 اساضی

آػیب ثب  ،دسكذ( 9/5ّکتبس ) 1420آهشیکبی ؿوبلی ثب  ّضاس ،دسكذ( 1/23) ّکتبس ّضاس 5560 ثب اسٍپب ،دسكذ( 2/24 ) ّکتبس ّضاس 5828
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 اختلبف خَد ثِ سا اسگبًیک هذیشیت تحت اساضیدسكذ(  3/1)ّضاسّکتبس 313 ثب آفشیقبیی کـَسّبی ٍدسكذ(  7/3ّضاس ّکتبس ) 891

 .اًذ دادُ

 کـبٍسصی کویتِ تأییذ هَسد ،هغلَة غزای تَلیذ دس هؤثش ػٌلشی ػٌَاىثِ صیؼتی کـبٍسصی (FAO) خْبًی خَاسثبس ػبصهبى دس

 ایآیٌذُ دس ٍ دادُ قشاس خَد اخشائی ّبیثشًبهِ دس سا صیؼتی کـبٍسصی تَػؼِ ،اسٍپب ٍیظُثِ خْبى ّبیدٍلت اص ثؼیبسی. اػت گشفتِ قشاس

 ؿیویبیی هَاد اص ػبسی هحلَالت ػشضِ ،ثبغی هحلَالت ثشای ٍیظُثِ خْبًی ثبصاسّبی دس حضَس هـخلِ تشیياكلی ،دٍس چٌذاى ًِ

 (.5)ثَد خَاّذ

 125802کِ  اػت ّکتبس 239462 کـَس دس ؿیویبیی ػوَم ٍ کَد اص اػتفبدُ ثذٍى کـبٍسصی هحلَالت کـت صیش ػغح

  .(1)اػت صیشکـت ػغَح کل اص دسكذ 2/7 ٍ 1 تشتیتثِ کِ اػت صساػی آى ّکتبس 113659 ٍ ّکتبسثبغی

 ّبیًظبم پبیِ ثش اسگبًیک کـبٍسصی ّبیٍیظگی ،اکَلَطیک کـبٍسصی ثِ ًگشؽ ضشٍست ،اسگبًیک کـبٍسصی هقبلِ ایي دس

 ،کـَس دس اسگبًیک کـبٍسصی تَػؼِ دس اػبػی هَاًغ ،غزائی اهٌیت ثشای هلی ّبیػیبػت اكَل ثب اسگبًیک کـبٍسصی استجبط ،دّقبًی

 ٍ صیؼتی کـبٍسصی ،ؿَد گشفتِ ًظش دس ثبیذ اسگبًیک کـبٍسصی تَػؼِ دس کِ هَاسدی ،اعالػبت آٍسیخوغ ضشٍست ثشای تَخیٍِ  ًیبصّب

 .ؿَدؿذُ ٍاسائِ هی ثٌذی خوغ ػبلن هحلَل تَلیذ ثشای پیـٌْبدی کبسّبیساٍُ  گیشدهی قشاس هَسد ثحث خْبى صیؼت هحیظ

 

 ارگانیک کطاورسی

 هحلَالت ثبصاسیبثی ٍ فشآٍسی ،تَلیذ هشاحل توبم ٍ اػت هوٌَع هلٌَػی ؿیویبیی هَاد کبسثشد آى دس کِ پبیذاس کـبٍسصی اص ایؿبخِ

 تَلیذی هحلَل ٍ ؿَدهی ًظبست ،کٌٌذُ گَاّی ِهَػؼ یک تَػظ کِ ثبؿذهی خبكی اػتبًذاسدّبی داسای کـبٍسصی ػیؼتن ایي

 ،ػجض کَد ّوبًٌذ عجیؼی ٍ ایهضسػِ دسٍى ّبیًْبدُ اص اػتفبدُ ثِ تأکیذ اسگبًیک کـبٍسصی .اػت صیؼتی یب اسگبًیک ثشچؼت داسای

 کٌٌذگبى هلشف اختیبس دس سا عجیؼی ٍ هغلَة کیفیت ثب ػبلن هحلَل ٍ داسد هخلَط کـت ،صساػی تٌبٍة ،گیبّی ثقبیبی ،داهی کَد

 .دّذهی قشاس

 

 اکولوژیک کطاورسی به نگزش ضزورت

 ػؼی ثبؿذػٌتی  کـبٍسصی اص ثشگشفتِ ؿبیذ کِ کـبٍسصی اص ػیؼتن ایي دس .اػت اسگبًیک کـبٍسصی ػوت ثِ خْبًی سٍیکشد اهشٍصُ

 ،ؿیویبیی کَدّبی اًَاع هلشف ثبقیوبًذُ اثشات ٍ ًبهغلَة تأثیش(. 3)ًـَد اػتفبدُ داسًذ ؿیویبیی هٌـأ کِ ّبییًْبدُ اص تبؿَد هی

 سٍؽ ثب هتضبد کبهالً خْتی دس کـبٍسصی اػت ؿذُ هَخت پیـشفتِ كٌؼتی کـَسّبی دس غزایی تَلیذات دس ...ٍ ّبَّسهَى ،ػوَم

 داهی ٍ ثبغی ،صساػی هحلَالت تَلیذات دس اًؼبى هلٌَع ًْبدُ یب ؿیویبیی هَاد ّشگًَِ هلشف اص خلَگیشی آى ٍ یبثذ تحَل هذسى

 کـبٍسصی ،ثیَلَطیکی کـبٍسصی چَى گًَبگَى ّبیًبم ثِ هختلف کـَسّبی دس ٍ اػت هَػَم اسگبًیک کـبٍسصی ثِ کـبٍسصی ایي .اػت

 ثب چشاکِ ،ًیؼت گزؿتِ كذػبل ػیؼتن ثِ ثبصگـت اسگبًیک کـبٍسصی اهب ؿَدهی ًبهیذُ هَادؿیویبیی کن هلشف ثب کـبٍسصی ٍ پبیذاس

 تَلیذ قذست .آٍسد ثَخَد کـبٍسصی دس سا تَلیذ سٍؽ تشیيهٌبػت ٍ هیضاى ثبالتشیي تَاىهی هختلف ػلَم ٍ تکٌَلَطی اص اػتفبدُ

 (.4)اػت پزیشاهکبى ثیَتکٌَلَطی خذیذ ّبیسٍؽ اص اػتفبدُ ثب دًیب خوؼیت غزایی ًیبص گَییخَاة ٍ اسگبًیک کـبٍسصی

 پیـشفت .داًؼت آى اکَلَطیکی اّویت ٍ ثَدى اقتلبدی ،خبهؼِ ًیبص تَاىهی سا اسگبًیک کـبٍسصی ػیؼتن ػشیغ سؿذ ػلت

 سٍی ثش ،هضش اثشات ٍ ّبػشعبى اًَاع ثشٍص ثبػث کِ ؿیویبیی هَاد ثقبیبی ًبٌّدبس ٍ ػَء اثشات ؿذى هـخق ٍ پضؿکی ػلَم ،تکٌَلَطی

 ثبقیوبًذُ ّشگًَِ اص ػبسی تَلیذات اص اػتقجبل ٍ هَضَع ایي ثِ خَاهغ َّؿیبسی ثِ هٌدش گشدیذُ حیَاى ٍ اًؼبى دس اػلبة ػلؼلِ

 ػَء تجلیغبت ٍ ؿیویبیی هَاد کٌٌذُ تَلیذ ّبیؿشکت ػیبػی ًفَر ٍ قذست ػلت ثِ خَاهغ ایي ثیـتش دس اگشچِ .اػت گـتِ ؿیویبیی

 ػیؼتن ایي ػشیغ تَػؼِ دس تأخیش هَخت کَدّب ایي ًبٌّدبس اثشات ًفی ٍ ؿیویبیی هَاد هلشف ػذم اثش دس هحلَل کبّؾ ثش هجٌی

 ؿیویبیی هَاد اص ثؼضی هلشف حزف ٍ کٌتشل ،ّبدٍلت ػیبػت دس سٍؽ تغییش ثِ هٌدش ػلوی خَاهغ ٍ هشدم پیگیشی لیکي ،اػت ؿذُ

 .ؿذ
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 ؿیویبیی کَدّبی اص اػتفبدُ خبی ثِ کـبٍسصاى ٍ ثَدُ كشفِ ثِ هقشٍى ؿیویبیی هَاد هلشف ػذم صاسػبى ثشای اقتلبدی ًظش اص 

 لگَهیٌَص خبًَادُ اص ػجض کَد ٍ کفـذٍصک ًظیش هفیذ حـشات اص اػتفبدُ .آٍسًذهی سٍی اسصاى هتذّبی ٍ ثیَلَطیک هٌبثغ ثِ ،ػوَم ٍ

 خبک حبكلخیضی ،ثیَلَطیکی اخضای هیبى تؼبدل ایدبد ثب ،اسگبًیک کـبٍسصی ًخؼت ّبیػبل دس .ّؼتٌذ اسگبًیک کـت اص ّبییهثبل

 چٌیي دس .گشددهی آغبص پشهٌفؼت صساػی گیبّبى تَلیذ ،ثؼذی ّبیػبل دس ٍ ؿذُ خبک فشػبیؾ اص خلَگیشی سفتِ ٍ ثبػث ثبال

 ًیبصی ٍ سػیذُ حذاقل ثِ آفبت ٍ اهشام ثشٍص ،گیبُ ٍ خبک هٌبػت تَلیذی ٍ حبكلخیضی قذست ٍ ثیَلَطیکی ؿشایظ ثِ ًظش ،ػیؼتوی

 .آهذ خَاّذ دػتِث ًیض صیؼت هحیظ ٍ عجیؼی هٌبثغ اص حفبظت ٍ ًجَدُ ؿیویبیی کَدّبی یب ػوَم اص اػتفبدُ ثِ

 هٌبػت قیوت دلیل ثِ حبكلِ ػَد هیضاى ثَدى ثبال ،ؿذُ اسگبًیک کـبٍسصی ػوت ثِ صاسػبى تشغیت هَخت کِ دالیلی دیگش اص 

 ایي کٌٌذُ هلشف هَاسد ثیـتش دس ایٌکِ ثِ ًظش .اػت تَلیذات ایي فشٍؽ ثشای ّبٍاػغِ ٍخَد ػذم ٍ تَلیذات ایي فشٍؽ ثبالی ٍ

 یکی .ّؼتٌذ ثبالتش قیوت ثب حتی تشػبلن تَلیذات خَاّبى ٍ داسًذ ثبالتشی خشیذ قذست دٌّذ هی ساتـکیل خبهؼِ هشفِ افشاد ،تَلیذات

 کـبٍسصی هحلَالت تْیِ دس ؿیویبیی هَاد هلشف هضشات اص هشدم آگبّی ،ؿَدهی اسگبًیک کـبٍسصی تشٍیح ثبػث کِ هَاسدی اص دیگش

 ،دقیق سیضیثشًبهِ ٍ تحقیق عشیق اص تَاًذهی خَاهغ ػالهتی ٍ صیؼت هحیظ حفبظت ٍ غزایی ایوٌی ثِ خَاهغ آگبّی لزا .ثبؿذهی

 (.4) گشدًذ ثشخَسداس هٌبػت ؿشایظ اص ثتَاًٌذ آیٌذُ ّبیًؼل تب گشدد حبكل اسگبًیک کـبٍسصی

 دس تَلیذات ایي چِچٌبى ٍ ثَدُ ًبچیض ثؼیبس هخبسج ،کبسگش سٍصاًِ هضد ثَدى پبییي ثِ تَخِ ثب ًیبفتِ تَػؼِ کـَسّبی دس

 هخلَكبً .اػت پیـشفتِ کـَسّبی اص ثیؾ هشاتت ثِ تَػؼِ حبل دس کـَسّبی ثشای حبكلِ ػَد هیضاى ؿًَذ هقبیؼِ خْبًی ثبصاسّبی

 خَیی كشفِ دس تَاًذهی کـبٍسصی ػیؼتن ایي کِ گفت تَاىهی ؿَدًوی تَلیذ ًیبفتِ تَػؼِ کـَسّبی دس ؿیویبیی هَاد توبم ایٌکِ

 .ثبؿذ كٌؼتی کـبٍسصی اص تش كشفِ ثب ثؼیبس کـَسّب ایي اص اسص خشٍج دس

 

 دهقانی هاینظام پایه بز ارگانیک کطاورسی هایویژگی

 دس ٍ هذیشیت ثْجَد ًتیدِ دس ػولکشد افضایؾتَاى ثِ هَاسدی ّوچَى: دّقبًی هی ّبیًظبم پبیِ ثش اسگبًیک کـبٍسصی ّبیاص ٍیظگی

 تغزیِ ػالهت ثْجَد دس ثخـیذى خبهؼیت ،ثیشًٍی ٍ دسًٍی صائی اؿتغبل ،ًـیي حبؿیِ ٍ پب خشدُ کـبٍسصاى فقشصدائی ،اًجَُ تَلیذ ًتیدِ

 ایدبد اهکبى ،تَػؼِ آگشٍتَسیؼن ٍ اکَتَسیؼن ،هحلَالت تَلیذ دس تٌَع ،تَلیذی هحلَالت كبدسات فشكت اص ثشخَسداسی ،خبهؼِ

-ًظبم ٍخَد ،ػغح ّش دس ػشیغ ٍ ػبدُ عشاحی ،ثَهی ثزسّبی طًتیکی رخبئظ حفظ ،هحلی ثبصاسّبی تقَیت ٍ هلشف ثِ تَلیذ ثبصاسّبی

 ثِ سیضیثشًبهِ دس ػشػت آًْباهکبى فشآٍسی ٍ آلی کَدّبی ثِ دػتشػی قبثلیت ،فشٍؽ ،ثشداؿت ،آة هذیشیت هبًٌذ ػٌتی هذیشیت ّبی

 .اؿبسُ کشد هْبخشتٍ  خَدکفبیی ،صدایی هحشٍهیت ،صائی اؿتغبل ،فقشصائی هبًٌذ هلی ّبیػیبػت ثب ثَدى هٌغجق ػلت

 

 غذائی امنیت بزای ملی هایسیاست اصول با ارگانیک کطاورسی ارتباط

 ثشای تَلیذ اص حوبیت ٍ تـَیق ،تَلیذغزائی استجبط داسد اص خولِ دس ثخؾ  اهٌیت ثشای هلی ّبیػیبػت اكَل ثب اسگبًیک کـبٍسصی

 کبفی ػشضِ اص عشیق قیوت ثجبت ،ٍسی ثْشُ ثْجَد عشیق اص ثشداساى ثْشُ دسآهذ افضایؾ ،دسآهذدس ثخؾ  ،غزائی کفبئی خَد ثِ سػیذى

 .غزا هلشف فشٌّگ ٍ تَلیذ کیفیت ثْجَد ٍ ثْجَد تغزیِ اص عشیق  هٌبػت قیوت ثب هکبى ٍ صهبى دس غزا

 

 کطور در ارگانیک کطاورسی توسعه در اساسی موانع

 ًجَد ٍ کٌٌذُهلشف ٍ تَلیذکٌٌذُ ثیي هٌغقی ساثغِ ًجَد ،هحلی ّبی تـکل ٍخَد ػذم ،سیضیثشًبهِ ؿشٍع دس ًبهٌبػت عشاحی احتوبل

 ٍ کؾآفت ؿیویبیی ّبی ًْبدُ ثِ یبساًِ تؼلق ،هَضَع ثِ دٍلتی تفکش ٍخَد ،هحلَالت ػبیش هبًٌذ ثبصاسیبثی صیشثٌبّبی ٍ ثبصاسیبثی

 ػبلن غیش ٍ ػبلن هحلَل ؿذى هخلَطٍ  گَاّی ػیؼتن ًجَد ،اػت ؿذى حزف حبل دس هَاسدی دس ثختبًِخَؽ کِ ؿیویبیی کَدّبی

 ػولیبتی الگَی ًجَد ،ؿیویبئی ػوَم اثشات هَسد دس ػوَهی آگبّی ًجَد ،کـَس دس اسگبًیک ٍضؼیت هَسد دس اعالػبت ًجَد ،ثبصاس دس

 کـَس اػت. دس اسگبًیک کـبٍسصی تَػؼِ دس اػبػی اص هَاًغ هختلف ّبیاقلین دس ٍ هختلف هحلَالت ثشای
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 نیاسها

اسگبًیک  کـبٍسصی ًظش اص کـَس ٍضؼیت هغبلؼِ ،اسگبًیک کـبٍسصی اػتشاتظی تْیًِیبصّبی کـبٍسصی اسگبًیک دس کـَس هب ػجبستٌذ اص: 

 هحلَالت ثشای ٍ کـَس هختلف ّبیاقلین دس ػولی پشٍطُ اخشای ٍ عشاحی ،اسگبًیک هحلَالت ؿٌبػبیی ٍ پشاکٌؾ ًقـِ تْیِاص خولِ 

 سػبًیاعالع ؿجکِ یک ایدبد ،فشٌّگی ٍ اقتلبدی ،اختوبػی ػبختبسّبی ثب هتٌبػت الگَیی ثِ دػتیبثی ثشای پبیلَت كَستثِ هختلف

 ٍ عشاحی ،اسگبًیک ثبصاس تَػؼِ عشح ٍ ثبصاسیبثی هغبلؼبتٍ  پشٍطُ پَؿؾ تحت هٌبعق دس هلی -هحلی ثبصاسّبی ایدبد ،هلی ػغح دس

 هحلَالت ػشضِ ّبیفشٍؿگبُ ایدبد ،هحلَالت فشآٍسی ٍ تجذیلی كٌبثغ ثِ تَخِ ،هلی ػغح دس اسگبًیک کـبٍسصی ػبختبس ایدبد

 ّشیک ثب هتٌبػت ّبیسیضیثشًبهِ لضٍم ،اسگبًیک کـبٍسصی دس تَلیذ الگَّبی اص یک ّش خبیگبُ تؼییي ،کـَس ًقبط اص ثشخی دس اسگبًیک

 ػبیش تدبسة اص اػتفبدُ ،اسگبًیک کـبٍسصی ثشای تَػؼِ ٍ آهَصؽ ،تحقیقبت ثِ تَخِ ،ثشداسیثْشُ ّبیًظبم ٍ تَلیذ ّبیؿیَُ اص

 ثب هشتجظ الوللیثیي ًْبی ػبصهب ثب استجبط ،اسگبًیک هحلَالت گَاّی دادى ثشای غیشدٍلتی ٍ دٍلتی هؤػؼبت ػبصهبًذّی ،کـَسّب

 ى.کـبٍسصا خبیگبُ ٍ غیشدٍلتی یب ٍ دٍلتی اص اػن افشاد ،ًْب ػبصهب ،ًْبدّب :ؿبهل اسگبًیک کـبٍسصی ریٌفؼبى ؿٌبػبئی ،هَضَع

 

 کطور در ارگانیک کطاورسی بزای هاییفزض پیص

 اخشا قبثلیت کـَس کـت تحت ّبیصهیي اص ثخـی دس تٌْب ،ٍاختوبػی اکَلَطیکی ،اقتلبدی ّبیؿبخق ثِ تَخِ ثب اسگبًیک کـبٍسصی

 ثِ ؿَدهی دادُ ثبلقَُ ّبیتَاى اص اػتفبدُ ثِ اسگبًیک کـبٍسصی تَػؼِ اٍلَیت .ثشگیشد دس سا هحلَالت ّوِ تَاًذهی ٍلی داؿت خَاّذ

 ثب هتٌبػت آهَصؽٍ  کٌذ کوک کـَس سٍػتبّبی تَػؼِ ثْجَد ثِ تَاًذهی اسگبًیک کـت. کـَس کدبی دس ،هحلَل کذام هثبل ػٌَاى

 ثبؿذ. داؿتِ اسگبًیک کـبٍسصی تَػؼِ دس اػبػی ٍ هْن ًقؾ تَاًذهی سٍػتبیی خَاهغ فشٌّگی ٍ اختوبػی -اقتلبدی ّبیٍیظگی

 

 کطور در ارگانیک کطاورسی بزای بالقوه هایتوان

 کیفیت استقبء اهکبى ،ٍ ... آصٍال ،ّبًخلؼتبى ،ؿبلیضاسّب دس گیبّی ثقبیبی هبًٌذ گیبّی ثقبیبی ٍ ضبیؼبت ػظین حدن اص اػتفبدُ اهکبى

 خَاهغ دس ػَادثی ٍ ثبػَاد اص اػن ثیکبس ٍ اسصاى اًؼبًی ًیشٍی ،ثیَگبص ،ثبدی ،خَسؿیذی هبًٌذ ًَ ّبیاًشطی کبسثشد اهکبى ،داهی کَدّبی

 ،سٍػتب اص ثیشٍى ثِ کـبٍسصی ضبیؼبت ٍسٍد اص خلَگیشی ،ّبدّذاسی ٍ اػالهی ؿَساّبی هبًٌذ هذًی ًْبدّبی ٍخَد ،سٍػتبئی ٍ ؿْشی

 اهکبى ،دام ،عیَس ،ثبغی ،صساػی هحلَالت تٌَع ،هحلی ثبصاسّبی ،هٌبػت ّبیؿیَُ ثِ صاخؼبست ػَاهل کٌتشل فٌی داًؾ اص ثشخَسداسی

 هٌبػت کیفیت ،ػبل ّوِ دس تَلیذ اهکبى ٍ اقلین تٌَع ،هحلَالت قیوت ؿذى هتؼبدل اهکبى ،سیضیثشًبهِ عشیق اص تَلیذ افضایؾ

 کـَس اػت. دس اسگبًیک کـبٍسصی ثشای تَػؼِ ثبلقَُاص اهکبًبت  کـَس هختلف ّبیثخؾ دس هٌبػت ثؼتش ٍخَدٍ  هحلَالت

 ٍ هحلَلی چِ اص اسگبًیک کـبٍسصی تَػؼِ ثشای گیشی تلوین .ؿَد گشفتِ ًظشی دس  هَاسد ثبیذ اسگبًیک کـبٍسصی دستَػؼِ

 ًقبط چِ هحلَالت اص یک ّش چیؼت؟ هحلَالت اص ّشیک ثشای سیضیثشًبهِ سٍیکشد اًذاصچـن ؟دلیل چِ ثِ ٍ ؿَد ؿشٍع ثبیذ دس

 اًدبم ثبیذ چگًَِ هحلَالت ّش ثشای هتٌبػت سیضیثشًبهِ داسًذ؟ اسگبًیک کـبٍسصی تَػؼِ ثشای فشكت یب ٍ هحذٍدیت ،قَت ،ضؼف

 اسگبًیک کـبٍسصی تَػؼِ دس کـَس اػتثٌبئی هَقؼیت ثب ّوشاُ ػضم ایي ٍ اػت هلی ػضم ًیبصهٌذ اسگبًیک کـت تَػؼِ ثغَسکلی ؿَد؟

 (.2) کٌذ کوک هلی کالى ّبیثشًبهِ ثْجَد ثِ ٍ ًوبیذ خجشاى کَتبُ هذتی دس سا ایي ثخؾ دس هبًذگی ػقت تَاًذهی

 

 سیست محیط و سیستی کطاورسی

 افضایؾ خبک خیضیحبكل هیضاى صیؼتی کـبٍسصی دس داسد. سا صیؼتی هحیظ کبالّبی ٍ خذهبت اص ثشخی اسائِ تَاًبیی صیؼتی کـبٍسصی

 هلشف کبّؾ .یبثذهی افضایؾ ّبهیکشٍاسگبًیؼن ٍ ثیَلَطیکی ّبیفؼبلیت هیضاى ،یبثذهی کبّؾ خبک فشػبیؾ ٍ ؿَییآة خغش ٍ

 اًتـبس هیضاى. یبثذهی کبّؾ ًیتشات ؿؼتـَی ،کبّذهی ػغحی ٍ صیشصهیٌی ّبیآة آلَدگی هیضاى اص ؿیویبیی کَدّبی ٍ ػوَم

 هحلَل هیضاى تَاى هی غیشهؼتقین ٍ هؼتقین عَس ثِ اًشطی اص ٍاحذ ّش اصای ثِ صیؼتی کـبٍسصی دس. یبثذهی کبّؾ ایگلخبًِ گبصّبی

 دسحفظ ؿیویبیی هَاد ٍ ّبکؾآفت کبسثشد ثب هخبلفت ٍاػغِ ثِ صیؼتی کـبٍسصی .آٍسد ثذػت هشػَم سٍؽ ثِ ًؼجت سا ثیـتشی

 .کٌذهی هـبسکت صیؼت هحیظ
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 ارگانیک محصوالت تولید بزای پیطنهادی راهکارهای ارائه و گیزی کلینتیجه

 ٍ ثشاثش چْبس اسٍپب اتحبدیِ صیؼتی هحلَالت صیشکـت هٌبعق 1993 تب 1987 ّبیػبل دس .سؿذ اػت ثِ سٍصیؼتی  کـبٍسصی اهشٍصُ

 ٍ کـت اص حبكل هحلَالت فشٍؿی خشدُ 1994 تب 1990 ػبل اص .اػت ؿذُ ثشاثش دٍ اًذثَدُ هـغَل صیؼتی تَلیذ ثِ کِ کـبٍسصاًی

 غزایی هَاد ،پیـشفتِ كٌؼتی کـَسّبی اص ثؼیبسی دس اکٌَى اگشچِاػت.  یبفتِ ثشاثشافضایؾ دٍ ًیض آهشیکب ُهتحذ ایبالت دس صیؼتی صسع

 ٍ گًَبگَى کـَسّبی دس کـبٍسصی ًَع ایي ػشیغ سؿذ اهب ،دٌّذهی تـکیل سا ًَؿیذًی ٍ غزایی هَاد ثبصاس کل اص ًبچیضی ػْن صیؼتی

 .اػت صیؼتی کـبٍسصی ثَدى هَفق گشثیبى ،اسگبًیک هحلَالت تَلیذ ثِ ساغت کـبٍسصاى افضایؾ

  ٍ  ًذاسد  صیؼتی هحلَالت  تَلیذ  اص  ػْوی  ،ػن  ٍ  کَد اص ػبسی  ّبی صهیي  داؿتي ثشخی  ٍخَد  ثب هب کـَس هتأػفبًِ

 ّبیپشٍطُ ٍ ّب عشح اخشای ٍ تْیِ ،تکویلی هغبلؼبت اًدبم ،ایدبد ثؼتشّبی قبًًَی .اػت  ثبسُ ایي  دس  هٌذقبًَى  ًظبم  ًجَد  آى  دلیل

 هختلف هٌبعق دس ٍ هحلَالت ثشسٍی اسگبًیک کـت سٍؽ اقتلبدی ٍ فٌی ،ػلوی گًَبگَى ّبیخٌجِ ؿٌبخت ثشای پبیِ ٍ کبسثشدی

 ثشای تشٍیح ٍ تَػؼِ کـبٍسصی اسگبًیک دس کـَس هبػت. پیـٌْبدی کبسّبیساُاص خولِ  آصهبیـی ًوًَِ هشاکض تؼییي ،کـَس
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