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  چکیده
تعداد تولیدکننده ها و شرکتهایی که در حال تولید مواد غذایی جذاب براي مصرف کننده که خواهان روشهاي کشاورزي    

کشاورزي ارگانیک . جایگزین خصوصا روشهایی که اتکاي کمتري به استفاده از مواد شیمیایی کشاورزي دارند، رو به افزایش است
در حال حاضر مواد غذایی . کننده است که می تواند صنعت غذا را تغییر دهدمثالی از چگونگی تغییرات رویکردهاي مصرف 

البته هنوز اختالف قیمت چشمگیري میان اکثر انواع غذاهاي ارگانیک و . ارگانیک، میلیاردها دالر به اقتصاد دنیا کمک می کند
اســتفاده از آفـت کش ها و علف کش هـاي  غـذاهـاي ارگـانـیک به غذاهایی اطالق می گـردد کـه بـدون. مرسوم وجود دارد

استفاده از کودهاي شیمیایی در کشاورزي، سموم دفع آفات   .مصـنـوعــی و ارگانیسمهاي اصالح شده ژنتیک، تولید شده باشند
سالمت مختلف خانگی و صنعتی، آلودگی هوا و دیگر تهدیدات سالمتی، امروزه بصورت مستقیم توانسته است  هاي  نباتی، شوینده

کودهاي زیستی توجه کمی از سوي رسانه ها دریافت داشته و عموم مردم به طور  .هاي مختلفی تهدید نماید انسان را با مکانیسم
رسد اکثر چنین به نظر می. هایی که امکان کاهش اتکاي کشاورزي بر مواد شیمیایی را دارند، آگاهی ندارندوسیعی از بیوتکنولوژي
هاي غذایی براي توجیه استفاده از فناوري تراریخته که بر پایه هاي بسیاري که توسط بیوتکنوژیستود تالشمصرف کنندگان با وج

ي حاضر به ارائه بخشی از فن آوري هاي کشاورزي  در مقاله. امکان کاهش استفاده از آفت کش و کود قرار دارد، اطالع زیادي ندارند
  .رداختجایگزین و نقش آن در تغذیه سالم خواهیم پ

  
   غذاهاي ارگانیک، سالمتغذیه  ،فن آوري هاي کشاورزي جایگزین :کلید واژه

  
  مقدمه

تحت عنوان اقتصاد کشاورزي، غذاهاي ارگانیک را مطرح کرد و در سال  1924نخستین بار اشتاینر، اقتصاددان آلمانی در سال     
عنوان استانداردها  1990ارگانیک را وضع کردند و در سال میالدي، کشورهاي اروپایی قوانین مربوط به غذا و کشاورزي  1980

فرانسه اولین   .سال است که در اتحادیه اروپا گواهی کشاورزي ارگانیک صادر می شود 20. براي محصوالت پاك تدوین شد
درصد  84استرالیا  اکنون. کشوري است که براي میوه ها و سبزیجات و غالت برچسب دولتی با عنوان کشاورزي ارگانیک ارائه داد

هاي اصلی غالت در جهان  میلیون هکتار از گونه 8/1گزارش شده است که حداقل  .)7(از اراضی کشاورزي ارگانیک دنیا را داراست 
، نشان )2(میلیون هکتار سطح زیر کشت غالت در جهان  384مقایسه این عدد با ). 6(تحت مدیریت کشاورزي ارگانیک قرار دارند 

 ).3(درصد از سطح زیر کشت کلی غالت در جهان تحت شرایط مدیریت کشاورزي ارگانیک قرار دارد  5/0شود که  می
سال پیش کشاورزي ارگانیک در منطقه کوچکی به کار رفت که براي هواداران کم اما اختصاصی خود، غذا فراهم می  30حدود 

البته هنوز اختالف قیمت چشمگیري میان . اقتصاد دنیا کمک می کنددر حال حاضر مواد غذایی ارگانیک، میلیاردها دالر به . نمود
با تغییرات کمتر که از کودهاي زیستی یا مدیریت آفات یکپارچه کشاورزي متداول  .اکثر انواع غذاهاي ارگانیک و مرسوم وجود دارد
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)IPM1 (فه تر مواد غذایی ارگانیک را استفاده می کند براي مصرف کننده هایی جذاب می باشد که نمی خواهند بهاي اضا
این مسئله یک فرصت بازاریابی براي . بپردازند، اما از کشاورزي مرسوم که بر مواد شیمیایی سمی اتکاي زیادي دارد آگاهی دارند

ه مایل در نتیجه، آگاهی از برخی فناوریها، براي کشاورزان ارگانیک و کشاورزانی ک. تولید کننده ها و شرکتهاي صنایع غذایی است
ارگانیک از آفت کشهاي سنتزي براي کنترل علفهاي  انکشاورز. سودمند است ،به کاهش استفاده از مواد شیمیایی کشاورزي اند

فیزیکی از  به صورت ،در عوض، علفهاي هرز. اند همچنین از کودهاي شیمیایی دست کشیده و دنهرز و آفات استفاده نمی کن
  ).4(رشد علفهاي هرز کنترل می شوند طریق کشت و سایر روشهاي نابود کردن

  کنترل بیولوژي آفات
یا حشره کش ) صابون حشره کش (، گندزداها )نظیر روتنن(هاي طبیعی اي معموالً از طریق ترکیبی از حشره کشآفات حشره

جاي شگفتی است که مصرف کننده هاي مواد غذایی . کنترل می شوند) رهاي باسیلوس توریجنسیسومعموالً اسپ(هاي میکربی
گان ارگانیک به توانایی بیوتکنولوژي میکروبی تولیدکنندارگانیک به این شدت از بیوتکنولوژي غذایی بیزار هستند زیرا بسیاري از 

همچنین ابزار مفیدي  BTهاي محصوالت تراریخته با ژن. وابسته اند در تولید ارزان مقادیر زیاد اسپورهاي باسیلوس تورینجسنیس
اي هستند، اما معموالً هواداران کشاورزي ارگانیک هر گونه استفاده از فناوري ارگانیک جهت کنترل آفات حشرهگان تولیدکنندبراي 

DNA 4و  1(نو ترکیب را انکار می کنند.(  
کودهاي سبز گیاهان رشد یافته روي خاك براي تجمع ماده . یا سبز جایگزین می شوندهاي حیوانی  کودهاي شیمیایی توسط کود

بقوالت کود سبز عمومی هستند، زیرا توانایی همزیستی با با کتریهاي خاك را که باعث کسب . آلی غنی از مواد مغذي است 
بعلت اینکه نیتروژن . تروژن به خاك اضافه می کندنیتروژن از اتمسفر توسط گیاهان می شود را دارند و در نتیجه مقادیر زیادي نی

 ).4(این مطلب موضوع مهمی است ،که بسیار مورد نیاز گیاهان است)بعد از کربن، هیدروژن و اکسیژن(عنصري می باشد 
آفات را بیوتکنولوژي مطلب زیادي جهت عرضه به کشاورزان ارگانیک دارد تا آنها تولید مواد مغذي به گیاهان و کمک به کنترل 

ها یا سایر عوامل بیولوژي براي استفاده از میکروب( هاي کنترل بیولوژي آفاتتوان به همه جنبهنمی مقولهدر این . بهبود بخشد
  ).5و  4(پرداخت اما بطور خالصه کودهاي زیستی را بررسی می نماییم) کنترل آفات

  کودهاي زیستی
هایی هاي طبیعی میکرباین فناوري از توانایی. بخشندمغذي از خاك را بهبود میهاي زیستی توانایی گیاهان براي کسب مواد کود

ریزوبیوم . تواند با ریشه هاي بقوالت همزیستی برقرار نماید را مورد استفاده قرار می دهدنظیر ریزوبیوم که نوعی باکتري است و می
ها به اکثر خاك. می باشد ،نوان منبع نیتروژن قابل استفاده استنیوم که توسط گیاه به عوقادر به تثبیت نیتروژن از اتمسفر به آم

تکثیر جمعیت . هاي نیتروژن توانایی نیستندهاي موجود اغلب، تثبیت کنندهاند اما به طور طبیعی گونهطور طبیعی حاوي ریزوبیوم
ی در کشت نخود، لوبیا و سایر بقوالت اتکا به هاي کاراي ریزوبیوماستفاده از گونه. تواند این مشکل را مرتفع نمایدریزوبیومی می

تواند کاربرد کودهاي نیتروژنی اغلب بار اقتصادي بزرگی براي کشاورزان دارد و می.نمایدمی ایی را کمتریاستفاده از کود هاي شیم
مصرف کننده هاي  این مسئله براي. با نیترات شودمنجر به مشکالتی نظیر افزایش سرعت خوردگی و آلودگی ذخایر زیرزمینی 

همچنین کودهاي زیستی می تواند  ).4(به علت خطرات مرتبط با مصرف نیترات در آب آشامیدنی مشکل زاستذخایر زیر زمینی 
هاي هاي گیاه را دارد و از طریق مکانیسمترین نوع همزیستی با ریشهقارچ میکوریزا متداول .عرضه فسفر به گیاه را افزایش دهند

-گروه. ها براي گیاهان استاافزایش سرعت تولید فسفر عمده ترین فایده میکوریز .ود رشد و سالمت گیاه می شودچندي باعث بهب
این دسته از باکتریهاي محلول . از باکتریهاي خاك همچنین می توانند سرعت جذب فسفر را در گیاهان افزایش دهند یهاي خاص

هر دوي گروه میکروارگانیسم ها به . افزایش مقادیر فسفات در خاك می شود فعالیت آنها منجر بهو رشد و کننده فسفات هستند 
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هاي بسیار توانا همیشه موجود نیستند و برخی خاکها اما مانند مورد ریزو بیوم، گونه ،طور معمول در خاك کشاورزي وجود دارند
  ).4(هاي محلول کننده فسفات دارندتعداد کمی قارچ میکوریزا و باکتري

  
  و بحثنتایج 

   IPM نظیر (  هاي شیمیایی و افزایش اتکاي آن به کنترل بیولوژي آفاتبرخی جهات به دلیل کاهش اتکاي آن به آفت کش از
 IPMهمچنین  .مشابه کشاورزي ارگانیک است) استفاده از یک عامل بیماریزاي قارچی اختصاصی براي کنترل علف هرز خاص

این موضوع اجازه . که مسیر حشرات و سایر آفات را در سراسر فصل رشد تعقیب می نمایدشامل استفاده از روش هاي ارزیابی است 
شوند که یک آفت خاص مقدارش به حدي برسد که تنها وقتی به کاربرده می –مصرف عاقالنه آفت کش هاي شیمیایی را می دهد 

ی و صنعت شیمیایی که استفاده از آفت کشهاي مقامات دولتمجدد علی رغم تاکید . مبارزه با آن توجیه اقتصادي داشته باشد
موجود ایمن است، مصرف کنندگان در سراسر دنیا بقایاي آفت کشها را به عنوان یک دغدغه اصلی ارزیابی می کنند؛ در نتیجه، اگر 

این محصوالت در آینده نگرانیهاي مصرف کننده در مورد ایمنی غذا از این طریق افزایش یابد، این مسئله می تواند بالقوه در بازار 
)) ارگانیک((این مسئله مشکالت قانونی و مقرراتی دارد، زیرا در مقررات اکثر کشورها استفاده از برچسبهاي  ،به هر حال .موثر باشد

 شونددن مواد غذایی که از طریق کاهش استفاده از مواد شیمیایی کشاورزي تولید میووجود دارد اما مکانیزمی براي برچسب نم
این مطلب بسیار مهم است؛ زیرا بسیاري از کشاورزان یافته اند که دریافت گواهی . دنندار) هاي شیمیاییکودها و آفت کش(

نظیر تعداد سالهاي تولید بدون مواد شیمیایی کشاورزي قبل از اینکه کشاورز بتواند ادعاي تولید (ارگانیکی بسیار مشکل است 
. هاي ارگانیک براي چنین کشاورزانی می تواند مفید واقع گرددجایگزینهایی براي برچسب). استمحصول ارگانیک نماید، مورد نیاز 

-و کودهاي زیستی توجه کمی از سوي رسانه ها دریافت داشته است و عموم مردم به طور وسیعی از بیوتکنولوژي IPM متاسفانه،
گان با  کثر مصرف کنندهارسد چنین به نظر می .آگاهی ندارندهایی که امکان کاهش اتکاي کشاورزي بر مواد شیمیایی را دارند، 

هاي غذایی براي توجیه استفاده از فناوري تراریخته که بر پایه امکان کاهش هاي بسیاري که توسط بیوتکنوژیستوجود تالش
اي گیاهی حیاتی است؛ آنها هستیهاي آینده براي بیوتکنولوژسال. استفاده از آفت کش و کود قرار دارد، اطالع زیادي ندارند

ها ایمن است و به طور مستقیم براي مثال از طریق نیازمند این هستند که نشان دهند بیوتکنولوژي گیاهی براي مصرف کننده
بهبود عملکرد غذا و غیر مستقیم از طریق کاهش استفاده از مواد شیمیایی کشاورزي که تهدیدي براي محیط زیست است، براي 

  ).4(ها مفید است مصرف کننده
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