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 خالصه

هٌجز  ،در حبل تَسقِّبی در کطَر ثِ هَاد غذایی هخصَصبافشایص رٍس افشٍى جوقیت ٍ ًیبس ثیطتز 

ٍ درًتیجِ افشایص استفبدُ اس ّبی کطبٍرسی  طبٍرسی ٍ افشایص استفبدُ اس سهیيثِ گستزش فقبلیت ک

ّب ثِ غذای سبلن رٍیکزد جْبًی ثِ  تَجِ ثِ ًیبس اًسبى هضز گزدیذُ است ٍ ثب کَدّبی ضیویبیی ٍ هَاد

 خبک، افشایص تَلیذ  ارگبًیک، ضوي حفبؽت اس حبصلخیشی ّذف کطبٍرسی. سوت کطبٍرسی ارگبًیک است

سهیٌی در ضْزستبى  سیتکطت  ایي هغبلقِ،در . ضیویبئی است هحصَل ثب کوتزیي تکیِ ثز استفبدُ اس هَاد 

کِ در  دّذ ًتبیج ًطبى هی .ًیک آى هَرد ثزرسی قزارگزفتِ استحبلت کطت ثْیٌِ ٍ کطت ارگب سزاة در

ّوبى  کبّص یبفتِ ٍ سَد ًیش ثِ ریبلهیلیَى  8/61ّب ثِ اًذاسُ  ًسجت ثِ حبلت فقلی، ّشیٌِ ثْیٌِ  حبلت

کبّص یبفتِ  ریبل 500سهیٌی ّن ثِ اًذاسُ تقزیجب  گزم سیتاست. هتَسظ ّشیٌِ ّز کیلَ اًذاسُ افشایص یبفتِ

ریبل  2/2276قیت فقلی سهیٌی ًسجت ثِ ٍض در کطت ارگبًیک ّن هتَسظ ّشیٌِ ّز کیلَگزم سیت است.

 افشایص یبفتِ است.

 

 کطبٍرسی، کطت ثْیٌِ، کطت ارگبًیک: کلمات کلیدی 
 

 

 مقدمه

سایی ٍ  اصلی تزیي ثخص در تبهیي اهٌیت غذایی است ٍ ثِ دلیل اضتغبل ٍکطبٍرسی یکی اس هْوتزیي سیزثٌبّبی ّز کطَر 

 غذایی اهٌیت تْذیذ دًجبل ثِ غزة جْبى کِ گذضتِ سبل یک عی ٍ دارد ای ٍیضُ اّویت اهٌیت غذایی ثزای ّز کطَری

ثخص  گذضتِ ّبی سبل عی در.  است کزدُ پیذا هضبفف اّویتی گذاری سزهبیِ ٍ کطبٍرسی ثخص است، کطَرهبى

هَارد ّستین. در جْبى اهزٍس اس گذاری اًذک ٍ راًذهبى پبییي در ثسیبری  کطبٍرسی هَرد غفلت ٍاقـ ضذُ ٍ ضبّذ سزهبیِ

ّص یبثذ. ثِ ثزای حضَر در ثبسارّبی رقبثتی جْبًی ًیبس است کِ ّشیٌِ توبم ضذُ هحصَالت ثَیضُ هحصَالت کطبٍرسی کب

َل قفٌَاى هثبل، ضبیقبت ثبال در چزخِ تَلیذ کِ اس هحل تَلیذ تب حول ٍ ًقل فزاٍری اداهِ دارد ٍ ّوچٌیي استفبدُ غیز هق
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 عَر ثِ اخیز ی دِّ دٍ درعَل ارگبًیک کطبٍرسی ست سیستنااس ثذر ٍ سن ٍ کَدّبی ضیویبیی ثبیذ اصالح ضَد. گفتٌی 

ی ثزای ثزعزف کزدى هطکالت پبسخ را سبسٍکبر ایي کبرضٌبسبى اس ثسیبری ست؛ ا فتِگز قزار تَجِ هَرد ای فشایٌذُ

 هَاد کیفیت ثْجَد ًبپذیز، تجذیذ هٌبثـ سیست، هحیظ حفبؽت هٌؾز اس کِ ای ضیَُ ثِ داًٌذ، هی دًیب در کطبٍرسی کًٌَی

 .است هَثز ثبسار ًیبسّبی سَی ثِ کطبٍرسی ثخص گیزی جْت ٍ غیزضزٍری ٍ هبساد ّبی فزآٍردُ تَلیذ کبّص غذایی،

 اجزای ٍ دارد تبکیذ هغلَة حذ تب ثیَلَصیکی فزآیٌذّبی تقَیت ٍ اکَلَصیکی تقبدل ثزحفؼ ارگبًیک ٍرسیکطبدر 

، تَلیذ ثبثت ثب درًؾزگزفتي ضزایظ هحیغی، اقتصبدی ٍ تَلیذات حفؼ در سرافی ّبی اکَسیستن تَاًبیی ٍ پبیذاری ثبفث آى

 ّبی ًْبدُ هصزف اس خَدداری دلیل ثِ کطبٍرسی در ایي سیستن. ضَد هی اًسبًیی افشایص کبرثزی ًیزٍّبهذیزیتی هقیي، 

هصزف  فذم یب اًذک هصزف دلیل ثِ ّوچٌیي ٍ اًذ آهذُ دست ثِ هحذٍد هٌبثـ اس ثسیبر اًزصی صزف ثب کِ ضیویبیی

در ایي سیستن اس کطبٍرسی  .کٌٌذ سهیٌی ٍارد ًویا ثز هٌبثـ هحذٍد ّبی خبرجی اجزای ایي سیستن فطبر چٌذاًی ر ًْبدُ

چزا کِ  ّبیی کِ هٌطب ضیویبیی دارًذ استفبدُ ًطَد ثبضذ سقی ثز ایي است تب اس ًْبدُکِ ضبیذ ثزگزفتِ اس کطبٍرسی سٌتی 

غذایی ٍ  تبثیز ًبهغلَة ٍ اثزات ثبقیوبًذُ هصزف اًَاؿ کَدّبی ضیویبیی، سوَم دفـ آفبت ًجبتی، َّرهَى ّب در تَلیذات

 .عجیقی ثبثت ضذُ است هٌبثـ

 

 ها مواد و روش

خَة ٍ  هٌبست ٍ خبک   ٍ َّای  ثَدُ است .آة  ثبتَجِ ثِ هَققیت جغزافیبئی آى ثب هحَریت کطبٍرسی  اقتصبد هٌغقِ 

%جوقیت ضبغل ایي ضْزستبى درثخص 60اًسبًی کبفی دلیل فقبلیت ثیطتزهٌغقِ دراهز کطبٍرسی است حذٍد ًیزٍی 

ثبضذ ثغَریکِ  کطبٍرسی هیهحصَالت  ثزای کطت اًَاؿ هکبى هٌبسجی ضْزستبى سزاة  .کطبٍرسی هطغَل فقبلیت ّستٌذ

ای ردُ ّبی ثبالیی است. در ضزایظ فبدی یقٌی سزاة اس لحبػ رتجِ ثٌذی درسغح استبى دار درتَلیذ سیت سهیٌی،

ضَدکِ درسغح استبى  اسهشارؿ ایي هٌغقِ ثزداضت هی یٌیّشارتي سیت سه150ثبلغ ثز ثبضذ خطکسبلی ًوی ّبیی کِ  سبل

 .ذثبض هی دارا هقبم اٍل را

ثْیٌِ ٍ کطت ارگبًیک آى هَرد ثزرسی  فقلی، کطت حبلت کطت سهیٌی در سیتدر هغبلقِ هَردی کطت 

ت ّبی ثبث ّشیٌِ ثب تَجِ ثِ درآهذ سارؿ اس فزٍش هحصَل، هی ثبضذ. 92-91اعالفبت سهبًی هزثَط ثِ سبل  قزارگزفتِ است.

ش ّکتبر ٍ ثزای ارگبًیک ًی 3هقوَلی  سهیٌی سیتثزای  ّبی هختلف را ثذست هی آٍرین. ٍ هتغیز هیشاى سَد در حبلت کطت

 11000 ّکتبر 3ثزای  هیشاى ثذر هصزفی، تَهبى 1000ت فزٍش سیت سهیٌی قیو است. ّکتبر سهیي در ًؾز گزفتِ ضذُ 1

 45500 ِهجلغ یبراً ،تَهبى 50000ثیوِ ، تَهبى 40000دستوشد ّز کبرگز   ،تَهبى 600قیوت ّز کیلَ ثذر    ،گزمکیلَ

 کٌین. هی ثبضذ. اثتذا یک ثَدجِ فقبلیتی در حبلت کطت فقلی را تْیِ هیتَهبى  10000قیوت آة سبفتی   ،تَهبى

کٌین کِ عجق اؽْبرات خَد سارؿ ٍ ّوچٌیي  یک ثزًبهِ ثْیٌِ ثزای کطت سیت سهیٌی را ثِ ایي صَرت تْیِ هی

هصبحجِ صَرت گزفتِ ثب یکی اس کبرضٌبسبى کطبٍرسی ادارُ جْبد کطبٍرسی ضْز تقذاد افزاد ضبغل در ایي هشرفِ سیبد ثَدُ 

تقلیل است. ّوچٌیي ًفز قبثل  5ًفز ثِ  8زٍی اًسبًی ایي هشرفِ اس ٍ در ًتیجِ ّشیٌِ ًیزٍی اًسبًی ثبالیی ٍجَد دارد ٍ ًی

ّبی ثبثتی چَى استْالک را ّبی تقویزات هبضیي آالت، ّشیٌِآالت هبساد ثَدُ کِ فالٍُ ثز ثبال ثزدى ّشیٌِ ثخطی اس هبضیي

 ثْیٌِ هقذار کطبٍرسی جْبد بىسبسه کبرضٌبسبى تَسظ کِ ّکتبر در ثذر کیلَ 9000 اس استفبدُثزد ٍ ّوچٌیي ًیش ثبال هی

کٌین ٍ ثِ جبی آى اس کَد ّبی  ّب استفبدُ ًوی کٌٌذُ در کطت ارگبًیک ّن اس کَدّبی ضیویبیی ٍ ضذففًَی .ضذ هقزفی

تي در ّکتبر کبّص  25تي ثِ  41کٌین. در کطت ارگبًیک هقذار تَلیذ سیت سهیٌی ثزای یک ّکتبر اس  داهی استفبدُ هی

 است.  یبفتِ

 



 

3 
 

 

 ج و تحثنتای

ًسجت ثِ  هالحؾِ هی ضَد کِ در ثَدجِ ثْیٌِثب تْیِ ثَدجِ فقبلیتی ثزای کطت فقلی، کطت ثْیٌِ ٍ کطت ارگبًیک 

اًذاسُ افشایص یبفتِ است. ّوبى هیلیَى تَهبى کبّص یبفتِ ٍ سَد ًیش ثِ  18/6ّشیٌِ ّب ثِ اًذاسُ   ثَدجِ فقبلیتی فقلی

در کطت ارگبًیک ّن هتَسظ  تَهبى کبّص یبفتِ است. 50ثِ اًذاسُ تقزیجب سهیٌی ّن  گزم سیتهتَسظ ّشیٌِ ّز کیلَ

ضذُ  تَهبى افشایص یبفتِ است کِ در جذٍل سیز ًطبى دادُ 62/227سهیٌی ًسجت ثِ ٍضقیت فقلی  ّشیٌِ ّز کیلَگزم سیت

  .است

 فعالیتینتایج تودجه  -1جدول

 

 ثَدجِ فقبلیتی هزثَط ثِ کطت فقلی -2جذٍل 

 ارگبًیک فقبلیتی ثَدجِ ثْیٌِ فقبلیتی ثَدجِ ثَدجِ فقبلیتی فقلی 

 تَهبى هیلیَى 25 تَهبى هیلیَى 124 تَهبى هیلیَى124 درآهذ

 تَهبى هیلیَى 782/12 تَهبى هیلیَى 29 تَهبى هیلیَى 18/35 ّشیٌِ

 تَهبى هیلیَى 216/12 تَهبى هیلیَى 95 تَهبى هیلیَى 82/88 سَد

 تَهبى32/511 تَهبى87/233 تَهبى 70/283 هتَسظ ّشیٌِ ّز کیلَ گزم

  ٍاحذ هقذار قیوت )تَهبى( کل هشرفِ ّز ّکتبر

 ّکتبر( 3تَلیذ سیت سهیٌی ) کیلَگزم 124000 - تي     124 تي 33/41

 درآهذ: تَهبى 124000 1000 هیلیَى تَهبى124 هیلیَى تَهبى  33/41

 ّبی هتغیز:ّشیٌِ     

 ثذر کیلَکزم 11000 600 م ت      6/6 م ت       2/2

 م ت    0/ 11

 م ت    84/0

 م ت   35/0

 م ت    52/2

700 

200 

500 

168000 

 کیلَکزم

 کیلَکزم

 کَدضیویبیی

 کَد حیَاًی
 م ت   72/0

 
 آة سبفت 216 10000 م ت  16/2

 4 28000 م ت    11/0 م ت    037/0

 
 سوَم ضیویبیی )قبرچ کص، حطزُ کص( لیتز

 سَخت هبضیي آالت لیتز 3350 150 م ت   5/0 م ت     167/0

 آالتتقویزات هبضیي تَهبى - 500000 م ت  5/0 م ت   166/0

 ًیزٍی اًسبًی ًفز هبُ کبر 24 400000 م ت   6/9 م ت         2/3

درصذ  20ّبی هتغیز )ثْزُ هزثَط ثِ ّشیٌِ درصذ 20/0 1340400 م ت   3404/1 م ت      44/0

 هبُ( 6ثزای 
 کل ّشیٌِ ّبی هتغییز تَهبى - - م ت 68/23 م ت    7/ 89

 ّبی ثبثت:ّشیٌِ     

 

 

 

 م ت 833/0

 

 

 

 م ت  5/2
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10/0 

17/0 

 

 

 

 درصذ

 درصذ

 تَهبى

 

 ّبی ثبثت هبضیي آالتّشیٌِ

 )استْالک،

 ثْزُ،

 ّب ٍ ثیوِ( هبلیبت

 ّشیٌِ هزثَط ثِ سهیي تَهبى - 9000000 م ت   9 م ت   3

 کل ّشیٌِ ّبی ثبثت تَهبى   م ت 5/11 م ت  833/3

 کل ّشیٌِ تَهبى - 35180000 م ت 18/35 م ت 72/11

 سَد تَهبى - 88820000 م ت 82/88 م ت 26/ 60

 هتَسظ ّشیٌِ ّز کیلَگزم تَهبى - ت 70/283 ت 70/283 ت 70/283
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 گیری نتیجه

ّبی  استفبدُ اس رٍش ّب، ثب  جبی استفبدُ اس سوَم ضیویبئی ثزای ًبثَدی کبهل آفت در کطبٍرسی ارگبًیک ثِاس آًجبیی کِ 

ًحَی کِ خسبرت آًْب ثِ سیز سغح سیبى اقتصبدی کبّص  ًوبیٌذ  ثِ  هختلف ٍفولیبت گًَبگَى، جوقیت آًْب را کٌتزل هی

ّبئی را کِ  ّب ٍ فلف جَی ،ّب آضکبر ضًَذ تب آفت ضًَذضت هحصَل خبک را سیز ٍ رٍ ثقذ اس ثزدا :ایي فولیبت فجبرتٌذ اس یبثذ

گیبّبى سرافی در سهبى هٌبست  ضَد،ّب استفبدُ  ّبی هحصَالت هقبٍم ثِ آفت اس رقن ثبضٌذ،ثبضٌذ، تویش  ّب هی پٌبّگبُ آفت

ّب  ٍسیلِ آفت تب چٌبًچِ تقذادی اس گیبّبى ثِ یبثذتزاکن ثَتِ در ّکتبر را افشایص  ضَد،اس ثذرّبی سبلن استفبدُ  ضًَذ،کطت 

ّب ٍ الرٍ کزم  ّبی تخن آفت تَدُ، ای ٍارد ًطَد آل گیبّبى لغوِ جوقیت ایذُ  ّبی خبکشی اس ثیي رفتٌذ ثِ ٍ ثیوبری

 ضَد. ضخن حفبعتی استفبدُ ٍ اسّبی ًَری  اس تلِضًَذ، آٍری ٍ ًبثَد  ّبی ثبلغ ثب دست جوـ ثزگخَار ٍ سَسک
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