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 خالصه

یک ًؾبم کكبٍضظی پبیساض، عجق تقطیف ثبیس خَاة گَیی ًیبظّبی ًؿل کًٌَی، ثسٍى هربعطُ اًساذتي ًیبظّبی 

تطیي ّسف زض کكت ظیؿتی هس ًؾط  . حفبؽت ذبک ثقٌَاى یک هَخَز ظًسُ ٍاحس ثقٌَاى اٍلیي ٍ انلیآیٌسُ ثبقس ًؿل

زض حبل حبضط ثیكتط ًگطاًیْب زض هَضز پبیساض هبًسى ؾیؿتن ّبی ذبک ٍضظی هتساٍل اؾت کِ ثب تؿطیـ گیطز.  قطاض هی

یظ ظیؿت ضا ثبفث هی قًَس. ثْتطیي ؾیؿتن تْیِ ًبثَزی هَاز آلی ذبک، هَخجبت فطؾبیف ٍ ّوچٌیي آؾیت ثِ هح

ظهیي آى اؾت کِ ثب حساقل فولیبت ثِ هْیب کطزى ثؿتط هٌبؾت ثصض ٍ کٌتطل فلف ّبی ّطظ ثپطزاظز،  فطؾبیف ذبک ضا 

 حساقل کٌس، ٍ ضٍقی هقطٍى ثِ نطفِ ثبقس.

 
 

 مقدمه

قس خوقیت ٍ تقبضبی ثیكتط پؽ اظ خٌگ خْبًی، تقبضب ًیبکبى هب کكبٍضظی ضا ثِ قکل ظیؿتی آى اًدبم هیسازًس ٍلی ثِ زلیل ض

ثطای هَاز غصایی ثیكتط قس ٍ اًؿبى حطیهبًِ ثِ کَزّبی قیویبیی ضٍی آٍضز. ضًٍس اؾتفبزُ اظ کَزّب ٍ ؾوَم قیویبیی ؾجت 

زضیبّب ٍ  ّبی ظیط ظهیٌی ٍ آثْبی ضٍاى )آة ضٍزذبًِ ّب، آة پكت ؾسّب ٍ ؾپؽ آلَزگی ذبک ٍ اؾیسی ؾبظی آى ٍ آلَزگی آة

ای ظًسگی  اقیبًَؼ ّب( قسُ اؾت ثِ قکلی کِ فضبّبیی ثِ ٍؾقت چٌس کیلَهتط هطثـ زض اقیبًَؾْب زیگط ّیچ هَخَز ظًسُ

 کٌس ٍ آى ضا ثِ انغالح فضبی هطزُ هی ًبهٌس.  ًوی

گیطز.  یتطیي ّسف زض کكت ظیؿتی هس ًؾط قطاض ه فٌَاى یک هَخَز ظًسُ ٍاحس ثقٌَاى اٍلیي ٍ انلیِ حفبؽت ذبک ث

ذیعی ثیكتط ذبک ٍ احیبی اکَؾیؿتن ظًسٓ  ای ثبقس کِ زض زضاظ هست ؾجت حبنل ثغَضیکِ ؾبیط فَاهل ٍ ًْبزّب ثبیس ثِ گًَِ

زض حبل حبضط ثیكتط ًگطاًیْب زض هَضز پبیساض هبًسى ؾیؿتن ّبی ذبک ٍضظی هتساٍل اؾت کِ ثب تؿطیـ ًبثَزی هَاز آى گطزز. 

چٌیي آؾیت ثِ هحیظ ظیؿت ضا ثبفث هی قًَس.ایي ًگطاًی ّب هَخت ایدبز ٍ گؿتطـ آلی ذبک، هَخجبت فطؾبیف ٍ ّو

ّبی ذبک ٍضظی ًَیي قسُ کِ ثب ققبض کبّف ترطیت ٍ ثْجَز کیفیت ذبک ٍ فطاّن ًوَزى اهکبى اؾتفبزُ ّبی اؾتفبزُ اظ ضٍـ

ؾبلْبی اٍل اؾتفبزُ اظ ایي ضٍقْب ثلٌس هست اظ ذبک ثِ فطنِ ؽَْض ضؾیسُ اًس، ّط چٌس کبّف فولکطز گیبّبى ظضافی زض 

اختٌبة ًبپصیط اؾت . افعایف خوقیت ٍ کبّف ؾْن ؾطاًِ ظهیي هٌدط ثِ گؿتطـ کكبٍضظی فكطزُ زض خْبى قسُ کِ ًتیدِ 

ّبی کكبٍضظی زض توبم زًیب ٍ ثَیػُ زض کكَضّبی زض حبل آى اؾتفبزُ اظ کَزّبی قیویبیی، اًدبم آثیبضی ٍ ثکبضگیطی هبقیي

هتبؾفبًِ اؾتفبزُ ًبهٌبؾت ٍ ًبکبضآهس اظ ایي ًْبزُ ّب فبهل ذؿبضت ثِ هحیظ ظیؿت گطزیسُ ٍ ثٌبثطایي قجل اظ ّط  تَؾقِ اؾت
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چیع ثبیس ثِ ایي ؾَال پبؾد زاز کِ آیب افعایف تَلیس هحهَالت کكبٍضظی زض ؾیؿتن ّبی فكطزُ کكبٍضظی قبزض ثِ تضویي 

 حفؼ هٌبثـ اؾبؾی ٍ هحیظ ظیؿت هی ثبقس یب ذیط؟

 ٍ آة قطایظ کیفیت ثط ذبک اظ CH4 ,  N2O ,  CO2ذبک ٍضظی اظ عطیق ضّب ؾبظی گبظّبی گلربًِ ای هبًٌس 

 پبیساضی ٍضظیذبک عطیق اظ کِ اؾت فَاهلی خولِ اظ ظیؿت هحیظ ٍ تَلیس ضاًسهبى هست ثلٌس تغییطات بیسًوهی اثط ًیع َّایی 

( ضٍقی زض خْت ثْجَز ضاًسهبى تَلیس ٍ حفؼ Rational  tillage)تَلیسی ضا تقییي هی کٌٌس. ذبک ٍضظی کوتط  ؾیؿتوْبی

 هحیظ ظیؿت ثبقس..

 

 تعریف کشاورزی زیستی

کكبٍضظی ظیؿتی )کكبٍضظی اضگبًیک، عجیقی یب آلی(، ًَفی کكبٍضظی اؾت کِ زض تَلیس ٍ فطآٍضی هحهَالت آى اظ کَزّبی 

کی اؾتفبزُ ًكَز ٍ ّوِ هطاحل تقَیت ظهیي، کبقت ٍ ثطزاقت ثب ّبی غًتی ّب ٍ زگطگًَیْب ٍ زؾتکبضی قیویبیی، ؾوَم، َّضهَى

.کكبٍضظی ( ثبقس EMیب  ضیعاًساهگبى کبضآ، حكطات ؾَزهٌس، کوپَؾتْب، کَز ظیؿتیّبی عجیقی )ّوچَى  اؾتفبزُ اظ ًْبزُ

اضگبًیک ؾیؿتوی تَلیسی اؾت کِ ؾالهت ذبک، اکَؾیؿتن ّب ٍ اًؿبى ضا پبیساض هی ؾبظز ٍ ثط فطایٌس ثَم قٌبؾبًِ، تٌَؿ 

 .]1[ ظیؿتی ٍ چطذِ ّبی ؾبظگبض ثب قطایظ هحلی تکیِ زاضز

ی ثب ًبم کكبٍضظی ّبی کكبٍضظی ظیؿتی زض کكَض هب ثب ًبم هحهَالت ؾبلن ٍ زض کكَضّبی اضٍپبیی ٍاهطیکبی فطاٍضزُ

قَز. کكبٍضظی ظیؿتی، یک ؾیؿتن  ( قٌبذتِ هیBio( ٍ یب کكبٍضظی ثیَلَغیک )Organic farming: اًگلیؿیظیؿتی )ثِ 

خبهقی اؾت کِ کویت ٍ کیفیت هحهَالت اظ تَلیس تب فطآٍضی ٍ اًتقبل ثِ ههطف کٌٌسُ، ؾالهت ذبک، گیبُ، حیَاى،  هسیطیتی

ّب، هحیظ ؾیبضُ ظهیي ثقٌَاى یک هَخَز ظًسٓ ٍاحس، انَل اکَلَغٍکی، هحیظ ظیؿت، انَل فسالت ٍ  اًؿبى، هیکطٍاضگبًیؿن

 ی ظیؿتی زض آى هس ًؾط اؾت.ضٍاثظ اختوبفی، احتطام ثِ هرلَقبت ٍ انَل پبیساض

 

 ضرورت کشاورزی زیستی

هْن ثطای تقبضبی خْبًی هحهَالت ظیؿتی، ٍخَز هعُ ثْتط، ذَال غصایی ثیكتط ٍ عجیقی ایي هحهَالت (ًرؿتیي زلیل الف

زّس اضظـ غصایی ٍ  اؾت. هغبلقبت ًكبى هی ًؿجت ثِ هحهَالت تَلیس قسُ زض ؾیؿتن ظضافی ضایح ٍ هحهَالت انالح قسُ

تَاى ثِ  یتبهیٌْب زض غبلت هحهَالت ظیؿتی ٍ انالح ًكسُ ثؿیبض ثیكتط اظ هحهَالت ؾیؿتن ضایح اؾت اظ ایي خولِ هیٍ

ٍ لیکَپي ٍ هَاز هقسًی ّوچَى هٌیعین، آّي ٍ ضٍی زض  E، ٍیتبهیي Cٍیتبهیي  Bهبًٌس ٍیتبهیي  هحتَی ثیكتط ٍیتبهیْبیی

( زلیل زیگط ةاکؿیساًْب ٍ اؾیسّبی آهیٌِ هفیس زض ؾبیط هحهَالت اقبضُ کطز.  هحهَالت ثبغی هبًٌس گَخِ فطًگی ٍ ٍخَز آًتی

تقبضب ثطای ایي هحهَالت ؾبظگبضی ظیؿت هحیغی ایي هحهَالت چِ اظ فطایٌس تَلیس تب اًتقبل ثِ ههطف کٌٌسُ ٍ ًیع ؾیؿتن 

ّبی عجیقی ضا زض  ی آى ثب ؾیؿتنخبهـ اکَلَغیکی هسیطیت ایي هعاضؿ اؾت کِ حساقل آؾیت ظیؿت هحیغی ٍ حساکثط ؾبظگبض

ّبی ظیؿتی زض ؾغح زًیب، ٍخَز ثبٍضّبی اذالقی ٍ زیٌی اؾت کِ ایي  ( یک زلیل زیگط ثطای زضذَاؾت تَلیس فطاٍضزُجثط زاضز.

ّبی هرتلف  ّبی گصقتِ حبل ٍ آیٌسُ ٍ ثِ خْت تَلیس غصا ثطای ًؿل ثبٍضّب هحیظ ظیؿت ضا ثقٌَاى هحیغی ثطای پطٍضـ ًؿل

 .]2[کٌس گیطز ٍ ّط گًَِ نسهِ ظزى ثِ آى ضا اظ لحبػ اذالقی ٍ یب هصّجی ضا هحکَم هی هی زض ًؾط

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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 اقدامات

 سیستم های خاکورزی حفاظتی 

ذبک ٍضظی حفبؽتی هفَْم گؿتطزُ ای زاقتِ ٍ زاهٌِ ٍؾیقی اظ فولیبت ٍ ضٍقْب ضا زض ثط هی گیطز. ایي ًَؿ ذبک ٍضظی اظ 

هبقیي آالت زض هعضفِ ٍ افعایف فولکطز گیبّبى ، ثسٍى اًدبم ذبک ٍضظیْبی اٍلیِ ٍ ضٍقْبیی هتکبهل قسُ کِ کبّف تطزز

 فولیبت زفقبت تقساز کبّف کِ قسهی ثبًَیِ ضا تَنیِ هی ًوَزًس. ایي ؾیؿتن زض اثتسا ثب ًبم ذبک ٍضظی حساقل قٌبذتِ

اؾت کِ هقساض کبفی ثقبیبی گیبّی  یؿتویؾ حفبؽتی ٍضظیذبک تط،ٍؾیـ هفَْم زض کطز،هی تطٍیح ضا هعضفِ زاذل ٍضظیذبک

 هقوَال ؾیؿتن ایي ثبقس. زض فطؾبیف ثطاثط زض ضا پؽ اظ ثطزاقت هحهَل زض ؾغح ظهیي حفؼ هی کٌس تب قبزض ثِ حفبؽت ذبک

 هَضز ذبک ؾغحی، الیِ ثطگطزاًسى هبًٌس فكطزُ ٍضظیذبک فولیبت حصف یب ٍ ازٍات ٍ آالتهبقیي تطزز زفقبت تقساز کبّف

زض نس  30اؾت. ذبک ٍضظی حفبؽتی ّط گًَِ ؾیؿتن ذبک ٍضظی ٍ کكت ضا زض ثط هی گیطز کِ پؽ اظ کكت حساقل  ِتَخ

 .]3[ؾغحی ذبک ثب ثقبیبی پَقیسُ قسُ ٍ زض ًتیدِ فطؾبیف آثی تقلیل هی یبثس 

 

 تناوب زراعی و پوشش سبس گیاهی 

.ٍقتی ّوِ ؾبلِ یک ًَؿ گیبُ کكت هی ّؿتٌس تٌبٍة ظضافی ٍ پَقف ؾجع گیبّی زٍ فٌهط هْن ثطای تَؾقِ ثی ذبکَضظی 

قَز ٍیب ّوِ ؾبلِ اظ یک ؾیؿتن زٍ کكتی اؾتفبزُ هی گطزز هی تَاى گفت کِ ایي قجیل کكبٍضظاى ثی ذبکَضظی ضا ًبقم ٍ 

 .طظ ٍآفبت افعایف یبفتِ ٍ ؾَزآٍضی ؾیؿتن ضٍ ثِ کبّف هی گصاضززضایٌكطایغْدَهقلفْبی ّ ثی ًتیدِ اًدبم هی زٌّس.

، زض ظهیٌِ ثی ذبکَضظی، ضهع هَفقیت ذَز ضا هطَّى اؾتفبزُ اظ تٌبٍة ظضافی نحیح ٍ پَقف ؾجع گیبّی کكبٍضظاى هَفق

 پَقف ًوی کٌس. هٌبؾت هی زاًٌس. ّط کكبٍضظی کِ ایي اهط ضا ثِ ذَثی زضک کطزُ ثبقس ّطگع ؾیؿتن ثی ذبکَضظی ضا ضّب 

هتط هطثـ( تَلیس کٌس کِ ثبفث  4045)هقبزل  پًَس ًیتطٍغى زض ّط اکط 200تب  50زض حسٍز  تَاًسهی لگَهیٌَظ ذبًَازُ گیبّی

 افعایف ثبظزُ هحهَل هی قَز ٍاظ هیعاى کَزّبی هرتلف ههطفی هی کبّس. 

 

 خاکورزی دقیق

ثبقس. ثؿیبضی اظ ذبک ّبی هٌبعق  کْب زض هٌبعق هرتلف زًیب هیفكطزگی ذبک یکی اظ هؿبیل ٍ هكکالت خسّی ثؿیبضی اظ ذب

ٍضظی فویقق زاضز کقِ ؾقبلیبًِ ّعیٌقِ      ثبقٌس کِ اظ ثیي ثطزى ایي الیِ ًیبظ ثِ ذبک ای هی هرتلف زًیب زاضای الیِ ی فكطزُ قسُ

ی ذقبک ضا زض ًقَاحی   ٍضظی زقیق )ظیطقکٌی زض فوق هتغیط( کقِ ذهَنقیبت فیعیکق    زّس. ذبک ثبالیی ضا ثِ ذَز اذتهبل هی

تَاًقس ثؿقیبض    ّب، ههطف ؾَذت ٍ اًطغی هَضزًیبظ هقی  کٌس، اظ لحبػ کبّف ّعیٌِ ّبی هرتلفی انالح هی هرتلف هعضفِ تب فوق

ِ هفیس ثبقس.فجبؾپَض ٍ ّوکبضاى )...( هٌؾقَض هقبیؿقِ اًقطغی     آظهبیف ّبیی ضا  زض ؾِ ًَؿ ثبفت )قٌی، قٌی لَهی، لَهی قٌی( ثق

ٍضظی  ٍضظی زقیق اًدبم زازًس. ثقب ثقِ کقبضثطزى ذقبک     ی زض فوق یکٌَاذت )ظیطقکٌی زض فوق ثبثت( ثب ذبکٍضظ هَضز ًیبظ ذبک

زضنس ثطای ذقبک   5/8ٍ  26زضنس زض ذبک لَهی قٌی ٍ  30ٍ  50ٍضظی زض فوق یکٌَاذت ثِ تطتیت  زقیق زض هقبیؿِ ثب ذبک

 .]4[خَیی گطزیس. ت ههطفی نطفٍِضظی ٍ ؾَذ زضنس ثطای ذبک قٌی زض اًطغی ذبک 8ٍ  21قٌی لَهی ٍ 

 

 عملکرد

ّبی کكبٍضظی ضایح اؾت.  ثؿیبضی اظ کكبٍضظاى ثب تدطثِ ظیؿتی، فولکطز هحهَلكبى ثطاثط یب ثبالتط اظ هتَؾظ فولکطز ًؾبم

فطذدؿتِ ٍ . زّس ّب ضا ًیع ًكبى هی تفبٍت ثیي هتَؾّظ فولکطزّب، ًِ تٌْب فولیبت ظضافی هتفبٍت ثلکِ تفبٍت هْبضت
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( ثِ هٌؾَض ثطضؾی تبثیط ضٍـ ّبی ذبک ٍضظی ثط کٌتطل فلف ّبی ّطظ ٍ فولکطز گٌسم ثط ضٍی ثقبیبی 1390)اى ّوکبض

( قبهل ضٍـ ّبی ذبک ٍضظی زض ؾِ ؾغح aشضت، عطحی آظهبیكی ثهَضت کطت ّبی ذطز قسُ اخطا کطزًس. کطت انلی )

کبقت ثِ ضٍـ ثی ذبک  -2(، a1ت هؿتقین)کبقت ثِ ضٍـ ثی ذبک ٍضظی ضٍی پكتِ ّبی شضت ثب زؾتگبُ کبق -1ثَز: 

کبقت ثِ ضٍـ هطؾَم قبهل زٍ هطحلِ  -3( ٍ a2ٍضظی زض خَی ٍ ضٍی پكتِ ّبی شضت ثب زؾتگبُ کبقت هؿتقین )

 -1( ضٍـ کٌتطل فلف ّبی ّطظ زض زٍ ؾغح قبهل b(. کطت فطفی )a3زیؿکت ٍ کبقت ثب زؾتگبُ ذغی کبض غالت )

( ثَز. ثط عجق تدعیِ ٍاضیبًؽ عطح الگَی ّبی b2فسم اؾتفبزُ اظ ؾوَم فلف کف ) -2( ٍ b1اؾتفبزُ اظ ؾوَهقلف کف )

هرتلف کبقت اظ لحبػ فولکطز گٌسم تفبٍت هقٌی زاضی ًساقتِ زض حبلکیِ تیوبضّبی هطثَط ثِ کٌتطل فلف ّبی ّطظ 

ضٍـ ثی ذبک ٍضظی خَی ٍ % ًكبى زازُ اًس. ثب ایي حبل هقبیؿِ هیبًگیي ّب ًكبى زاز کِ 5تفبٍت هقٌی زاضی زض ؾغح 

( اظ ثطتطی ًؿجی ثطذَضزاض ثَزُ a1( ٍ )a3% افعایف فولکطز زاًِ ًؿجت ثِ ضٍـ ّبی )3/5% ٍ 10( ثِ تطتیت a2پكتِ )

اؾت. ّوچٌیي هقبیؿِ هیبًگیي فولکطز ضٍـ ّبی کٌتطل فلف ّطظ ًكبى زاز کِ اؾتفبزُ اظ فلف کف زض کٌتطل فلف ّبی 

ضا زض هقبیؿِ ثب فسم اؾتفبُ اظ فلف کف ثِ ّوطاُ زاقتِ اؾت. فالٍُ ثط ایي هقبیؿِ هیبًگیي  % افعایف فولکطز15ّطظ گٌسم 

تقساز، زضنس کٌتطل ٍ هبزُ ذكک فلف ّبی ّطظ زض ؾِ الگَی کبقت ًكبى زاز کِ الگَی کبقت خَی ٍ پكتِ ثب کوتطیي 

ؿجی ًؿجت ثِ زٍ ضٍـ زیگط ثطذَضزاض ثَزُ تقساز فلف ّبی ّطظ ٍ هبزُ ذكک ٍ ًیع زضنس کٌتطل فلف ّبی ّطظ اظ ثطتطی ً

 a2( زض قبلت تیوبضُ )b1( ّوطاُ ثب اؾتفبزُ اظ فلف کف )a2اؾت. لصا ثکبضگیطی ضٍـ کبقت هؿتقین ضٍی خَی ٍ پكتِ )

b15[( ثقٌَى ثْتطیي قیَُ کبقت ٍ کٌتطل فلف ّطظ زض عطح حبضط پیكٌْبز گطزیس[. 

 

 سنتی به صنعتی خاک ورزی حفاظتی زمینه ساز تغییر کشاورزی

هیالزی اّویت  1970ثِ زًجبل پیبهسّبی حبنل اظ ؾَظاًسى ثقبیبی گیبّی ٍ قست فولیبت ذبک ٍضظی زض اثتسای زِّ 

حفبؽت اظ هٌبثـ آة ٍ ذبک ٍ هحیظ ظیؿت هَضز تَخِ قطاض گطفت ٍ ضٍـ ّبی ذبک ٍضظی حفبؽتی ثِ فٌَاى ضٍـ 

ّسف حفؼ هٌبثـ آة ٍ ذبک ثب هسیطیت پؿوبًسّبی گیبّی زض  خبیگعیي هغطح قس. زض ؾیؿتن ّبی ذبک ٍضظی حفبؽتی

ؾغح ذبک هی ثبقس. ذبک ٍضظی زض ؾیؿتن هطؾَم ثب ٍخَز ثقبیب، هكکالتی زض اًدبم قرن ثب گبٍآّي ثطگطزاًساض ٍ کبقت 

جبل زاقتِ هبقیٌی ایدبز کطزُ ٍ ّوچٌیي هرلَط کطزى ثقبیب ثب ذبک ًیع فَاضو ؽبّطی ظٍز اثطی چَى کوجَز اظت ضا ثِ زً

اؾت. ایي فَاهل ؾجت قسُ کِ کكبٍضظاى ثب ؾَظاًسى ثقبیب ثِ ضاحتی ٍ ثب ّعیٌِ کن، هعضفِ ای تویع ٍ ثسٍى هبًـ ثطای اؾتفبزُ 

اظ گبٍ آّي زاقتِ ثبقٌس. ؾَظاًسى ثقبیبی گیبّی ثِ هست عَالًی ظهیي ّبی کكبٍضظی ضا ثب کوجَز هَاز آلی هَاخِ ؾبذتِ ٍ 

هَاز غصایی هَضز ًیبظ گیبُ اقسام ثِ ههطف ثیف اظ حس کَزّبی قیویبیی هی کٌٌس کِ هَخت ؾرت تط کكبٍضظاى ثطای تبهیي 

قسى ذبک ّب ٍ آلَزگی آة ّبی ظیطظهیٌی قسُ اؾت. فطؾبیف ثبزی ٍ آثی ذبک ٍ ههطف ثی ضٍیِ ؾَذت ّبی فؿیلی 

ٌتی هحؿَة هی قَز. ثٌبثطایي هی تَاى ثطای آهبزُ ؾبظی ثؿتط ثصض اظ هقبیت انلی اظ ثیي ثطزى ثقبیبی گیبّی ٍ ضٍـ ؾ

چٌیي ًتیدِ گطفت کِ حفؼ ثقبیبی گیبّی زض ذبک ثب افوبل اًَاؿ ضٍـ ّبی ذبک ٍضظی حفبؽتی تٌْب ضاُ فطاض اظ هقضل 

 .]6[فقلی کكَض ذهَنبً ثب چبلف ّبی ضٍظافعٍى زض هٌبثـ پبیِ آة، ذبک ٍ اًطغی اؾت
 

 جمع بندی

تَاًس هٌدط  نَضتیکِ اظ عطف هطزم ٍ زٍلت ٍ ًْبزّبی غیط زٍلتی ثِ آى تَخِ قَز هیکكبٍضظی ظیؿتی ؾیؿتوی اؾت کِ زض 

ثِ حفبؽت ٍ حبنلریعی ذبک زض ثلٌس هست ؾالهت ٍ تَلیس ثبالی هحهَالت گیبّی ٍ زاهی، ثبالثطزى کیفیت ٍ اّویت غصایی، 

اذیط اقساهبتی اؾبؾی اظ عطف ثرف  اثطات هثجت اختوبفی، ثبظاض هٌبؾت ٍ نطفِ اقتهبزی گطزز. ذَقجرتبًِ زض ؾبلْبی
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زض گصقتِ ؾیؿتن ذبکَضظی ؾٌتی ضایح ثَز کِ ّعیٌِ تدْیعات، ؾَذت ٍ اًطغی زض  ذهَنی زض ایطاى اًدبم گطفتِ اؾت.

ّبی ًَیي اضتجبط ثب تْیِ ثؿتط ثبال ثَز ٍ ذغط فطؾبیف ؾغحی ذبک ثسلیل ًجَز ثقبیبی ؾغحی ٍخَز زاقت اهب اهطٍظُ ؾیؿتن 

 فٌَاى یک ٍؾیلِ هقٌی زاض ٍ هْن زض کبّف فطؾبیف ذبک ٍ حفؼ حبنلریعی ذبک تكریم زازُ قسُ اؾت.  ذبکَضظی ثِ 
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