
  کشاورزي ارگانیک = کلید سالمتی

  چیست؟ ارگانیک کشت

 هایی نهاده از تا است این بر سعی باشد سنتی کشاورزي از برگرفته شاید که کشاورزي از سیستم این در. است ارگانیک کشاورزي سمت به جهانی رویکرد امروزه

 کشورهاي در غذایی تولیدات در...  ها، هورمون سموم، شیمیایی، کودهاي انواع مصرف باقیمانده اثرات و نامطلوب تاثیر. نشود استفاده دارند شیمیایی منشا که

 شیمیایی مواد هرگونه مصرف از که است این بر سعی کشورها این در رود، پیش مدرن روش با متضاد کامال جهتی در کشاورزي است شده موجب پیشرفته صنعتی

 کشورهاي در و است موسوم ارگانیک کشاورزي به کشاورزي این. شود جلوگیري دامی و باغی و زراعی محصوالت پخش و تولید در انسان توسط شده ساخته

  .شود می نامیده موادشیمیایی کم مصرف با کشاورزي و پایدار کشاورزي بیولوژیکی، کشاورزي چون گوناگون هاي نام به مختلف

 بیولوژیکی هاي روش از بیشتر آفات با مبارزه براي و.شود می استفاده سبز کود به موسوم  طبیعی کودهاي از شیمیایی کودهاي از استفاده جاي به روش این در

  .گردد می استفاده آفت آن بردن بین از براي آفات طبیعی دشمن از بیولوژیکی روش در. گردد می استفاده

 تولید روش ترین مناسب و میزان باالترین توان می مختلف علوم و تکنولوژي از استفاده با چراکه نیست، گذشته سال صد سیستم به بازگشت ارگانیک کشاورزي

  .آورد بوجود کشاورزي در را

   

   جهان در ارگانیک کشاورزي سیستم سریع رشد علت

 و پزشکی علوم تکنولوژي، پیشرفت. دانست آن اکولوژیکی اهمیت و بودن اقتصادي جامعه، نیاز توان می را کشورها برخی در ارگانیک کشاورزي سریع رشد علت

 و انسان در اعصاب سلسله روي بر مضر اثرات و ها سرطان انواع بروز باعث که کشاورزي تولیدات در شیمیایی مواد بقایاي ناهنجار و سوء اثرات شدن مشخص

  .است شده شیمیایی مانده باقی هرگونه از عاري تولیدات از آنها استقبال و هوشیاري به منجر گردیده حیوان

 مواد مصرف عدم اثر در محصول کاهش بر مبنی سو تبلیغات و شیمیایی مواد کننده تولید هاي شرکت سیاسی نفوذ و قدرت علت به جوامع بیشتر در اگرچه

 سیاست در روش تغییر به منجر علمی جوامع و مردم پیگیري لیکن است، شده سیستم این سریع توسعه در تاخیر موجب کودها این ناهنجار اثرات نفی و شیمیایی

  .شد شیمیایی مواد از بعضی مصرف حذف و کنترل ها، دولت

 بوده صرفه به مقرون) پیشرفته کشورهاي در شیمیایی کودهاي گران قیمت( آن گران قیمت به توجه با شیمیایی مواد مصرف عدم زارعان براي نیز اقتصادي نظر از

 براي) کفشدوزك نظیر( مفید حشرات از استفاده. آورند می روي ارزان هاي روش و بیولوژیکی منابع به سموم و شیمیایی کودهاي از استفاده جاي به کشاورزان و

  .هستند ارگانیک کشت از هایی مثال آفات با مبارزه



  پایدار زیست زراعت شیوه این مختلف هاي جنبه به تر عمیق نگاهی و  ارگانیک کشاورزي زمینه در تر تخصصی تعاریفی

  

 FARMING LOW INTERNAL ،(محیطی زیست کشاورزي) FARMING ECOLOGICAL-BIOLOGIC  چون مختلفی هاي نام با ارگانیک کشاورزي

INPUT (خارجی هاي نهاده از بهره کم کشاورزي)، REGENERATIVE FARMING (و) آیش کشاورزي  ALTERNATIVE AGRICULTURE (کشاورزي 

  .سازد روشن را ارگانیک کشاورزي مختلف هاي جنبه و اهداف تواند می اسامی همین و. است شده مطرح) جایگزین

 هاي نهاده کردن جایگزین به تنها ارگانیک کشاورزي که نیست چنین اینجال با. است شده معرفی شیمیایی مواد کاربرد بدون کشاورزي عنوان به ارگانیک کشاورزي

 و خاك شیمیایی فیزیکی، خواص بهبود باعث آلی ترکیبات کارگیري به خشک، نیمه و خشک مناطق در وجودیکه با چون. کند بسنده شیمیایی کودهاي جاي به آلی

 کشاورزي حقیقت، در. آورد  پدید زیستی هاي درچرخه اشکاالتی تواند می نیز موادآلی زمان از خارج و حد از بیش کاربرد اما شود، می آن حاصلخیزي نتیجه در

 از... و زیستی تنوع هرز، هاي علف کنترل مکانیکی هاي روش مخلوط، کشت کشت، تناوب مانند مواردي و کند، نمی رد طورکامل به را امروز کشاورزي ارگانیک،

  .هستند کشاورزي نوع این بحث مورد موضوعات

  

 

 باید مزرعه یک که است موضوع این  پایه بر ارگانیک تولید و شود می استفاده مدیریتی تدابیر از کشاورزي لوازم و مواد بردن بکار براي ارگانیک کشاورزي در

 می اندیشیده تدابیري زمین خیزي حاصل ازدیاد براي همچنین. است چندساله زراعی گردش یک شامل امر این خود که رود، پیش ارگانیک مدیریت  برنامه براساس

 .غیره و (COVER CROP) یا سبز کود منظور به گیاهان از استفاده لپه، تک یا دو گیاهان از استفاده عمیق، شخم نیتروژن، میزان نگهداشتن ثابت جمله از شود؛

 همچنین. شود  می بیشتر محصول تولید و انرژي در جویی صرفه به منجر امر این که شود  می استفاده مؤثرتري ي شیوه به منابع از ارگانیک هاي سیستم در

 دار  نیتروژن اي ذخیره مواد شدن  ساخته به مربوط امر این که شود،  می دیده بیشتر متداول نظام با مقایسه در ارگانیک نظام در خاك هاي میکروارگانیزم هاي فعالیت

 را ها میکروارگانیزم اجتماع از بزرگتري انواع و بیشتر تعداد ارگانیک هاي خاك این بر  عالوه. دارند نقش بهتر جذب و خاك فیزیکی شرایط بهبود در که است

 مغذي مواد حاوي ارگانیک محصوالت. شوند می ارگانیک هاي خاك فیزیکی ساختار در بیشتري ثبات ایجاد منجربه ها قارچ که معتقدند پژوهشگران. دارند درخود

 که هستند موادي ثانویه هاي متابولیست( هستند بیشتري  ثانویه هاي متابولیست حاوي یابند می پرورش مرسوم هاي روش به که گیاهانی با مقایسه در و بوده بیشتري

  (.مفیدند نیز سرطان بیماري علیه مبارزه در مواد این و دهند  می تشکیل را گیاهان ایمنی هاي سیستم از بخشی

  

  

  



 ارگانیک کشاورزي در کاربردي تعاریف از برخی

  :هوموس 

 به ها ارگانیزم میکرو توسط تجزیه از پس موادآلی. باشد می سیاه تا تیره اي قهوه رنگ به و شود می تشکیل خاك باالیی هاي الیه در که است بیوشیمیایی ي ا ماده

 از ترتیب این به که هوموسی - رسی هاي خاکدانه. است شده مخلوط خوبی به معدنی مواد ریز ذرات با که شود می تبدیل هوموس نام به محلولی نیمه ترکیب

 عناصر و آب جذب افزایش به منجر خاك، ساختمان بهبود بر عالوه که است تهویه قابل و نرم ساختمانی داراي آیند می پدید معدنی و آلی مواد تنگاتنگ آمیزش

  .شود می خاك غذایی

  

 :سبز کود

 هاي دوره در که صورت این به است، زراعی کنترل در شده توصیه هاي روش از یکی هستند ساله یک گیاهان گروه از آنها اغلب که پوششی گیاهان از استفاده 

 می اضافه خاك به و چیده را آنها رسید قبولی قابل میزان به گیاهان رشد نکه آ از پس و شده کشت زمین در هستند ها لگوم ي خانواده از بیشتر که گیاهان این آیش،

  .شود می ازت شدن جایگزین موجب خاك ساختار بهبود بر عالوه که شود می یاد نیز آلی کود عنوان به کودها این از. کنند 

 بیماري و آفات نابودي و هرز هاي علف ظهور از پیشگیري براي آیش  دوره در که پوششی یعنی شوند،  می استفاده نیز مالچ عنوان  به پوششی گیاهان ضمن، در

 موجب خاك به گیاهان این برگرداندن با نیز و شده مزارع در هرز هاي علف رشد از مانع خالی، فضاهاي پوشاندن با مالچ. گیرد می قرار استفاده مورد گیاهی هاي 

 گیاهی داروسازي صنایع  استفاده مورد نیز دوم محصول عنوان به تواند  می همچنین. شود  می خاك در باقیمانده هاي ارگانیزم میکرو نابودي و خاك دماي افزایش

  .گیرد قرار

  

 :آللوپاتی

 است ممکن شود می پخش محیط در که شیمیایی  بازدارنده  ماده که صورت بدین. شود می گفته دیگر هاي گونه  بوسیله گیاهی  گونه یک شیمیایی بازدارندگی عمل به

 هایی  دربخش تواند می شیمیایی آللوپاتی. بگذارد اثر مجاور گیاهان  توسعه و رشد بر نهایت در و کند جلوگیري غذایی مواد افزایش یا و ریشه رشد زدن، جوانه از

 گیاهان که دهند  نمی اجازه و کنند می رقابت هم با شیمیایی هاي واکنش توسط آللوپاتیک گیاهان. باشد داشته وجود  ساقه یا و  میوه ، ریشه گل، ، برگ مانند گیاه از

  .کنند استفاده موجود منابع از دیگر

  

 ارگانیک کشاورزي تکنیکی هاي جنبه

 خاك مدیریت) الف



 گیاهی  تغذیه مدیریت) ب

 زراعی تناوب مدیریت) ج

 هرز هاي علف مدیریت) د

 ها  بیماري و آفات کنترل مدیریت) ه

  

 :خاك مدیریت) الف

 و دارد وجود نشدنی جدا ارتباط زنده موجودات و گیاه خاك، میان که است این بر اعتقاد و شده معرفی زنده اي پیکره عنوان  به خاك ارگانیک، کشاورزي در

 بیولوژیکی فعالیت و سالمت حفظ ارگانیک، نظام در خاك مدیریت از هدف. دهد می قرار تأثیر تحت را زنده موجود این حیات ارتباط، این به توجهی  بی هرگونه

 خشک، درمناطق ها آب هدررفتن بادي، و آبی فرسایش از جلوگیري چون مواردي تولید، افزایش منظور به و است؛ گیاه رشد براي مناسب محیطی ایجاد و خاك

  .شود  می گرفته درنظر هوموس کم هاي  درخاك گیاهی پوشش حفظ و زراعی صحیح عملیات انجام گیاه، رشد براي مناسب محیطی ایجاد زهکش،

 به خاك آنجاییکه از مثال بطور. است نیاز کشت، مدیریت تأثیر و خاك و کشاورزي محصول متقابل اثرات درباره کافی اطالعات به زراعی نظام این در همچنین

 خاك سخت ي الیه زدن برهم منظور به عمق کم شخم گیاهی، پوشش و خاك ساختمان حفظ براي ارگانیک، روش در دارد، قرار شخم عملیات تأثیر تحت شدت

 زیرین هاي الیه فشردگی کاهش باعث برداشت، از پس صحیح شخم اجراي رعایت و پذیرد  می انجام بهتر  تهویه منظور به زمین مناسب شخم. دارد کاربرد بسیار

  .شود  می خاك

  

  :گیاهی  تغذیه مدیریت) ب

 رفتن ازهدر غذایی، عناصر تأمین براي خارجی منابع مصرف کاهش با بایستی بنابراین. باشد می گیاه نیاز مورد غذایی مواد صحیح گردش شامل صحیح، مدیریت

 عناصر و آلی مواد خروج صورت در که  نحوي به رسانند، انجام به را درخاك غذایی عناصر گردش عمل بتوانند خاك هاي میکروارگانیزم و شود جلوگیري عناصر

 ازت بیولوژیکی تثبیت و طبیعی ي چرخه فرآیندهاي از استفاده با بایستی غذایی عناصر رفتن هدر فرآیند. شود تأمین مواد این جایگزین برداشت، هنگام در غذایی

  .کند پیدا کاهش حداقل به

  



  :زراعی تناوب مدیریت) ج

 می موجب خاك براي را خستگی حالت و آورده فراهم را خاك در خاصی غذایی عناصر کاهش موجبات هم،  به شبیه محصوالت یا و محصول یک درپی پی کشت

 و خسارت دربرابر محصول مقاومت کاهش کند، پیدا ادامه متداول کشت چنانچه و شود می خارج خاك از زیادي بسیار عناصرغذایی محصول، برداشت دراثر. شود 

 بر قبلی محصول هاي باقیمانده ناهنجار فشار از ناشی است ممکن زمین خستگی دلیل دیگر، سوي از. داشت خواهد همراه  به را رشد کاهش و ها  بیماري و آفات

 هاي فعالیت انجام از مانع و داشته بیوتیکی  آنتی خاصیت موارد از بسیاري در ،)کودسبز( زمین در شده کشت قبلی محصول بازگشت. باشد آن از پس محصول

 و کشت برتناوب آن تأثیر ولی باشد مؤثر هرز هاي علف برکنترل تواند می امر این اگرچه. دارد وجود نیز آللوپاتی اثرات آنکه ضمن شود، می خاك مضر میکروبی

  .باشد  می محصول هر کشت تناوب دقیق تنظیم از اطمینان مستلزم ارگانیک، نظام یک به رسیدن

 صحیح مدیریت طریق از محصول، کیفی و کمی افزایش و آفات و ها بیماري کنترل مزرعه، هرز هاي علف کنترل شامل  است، توجه مورد بخش این در که اهدافی

  .باشد می کشت تناوب

  

  :هرز هاي علف مدیریت) د

 فراهم را ها آن عملکرد کاهش زراعی، گیاهان با رقابت دلیل به هرز هاي علف اگرچه. است مخالف هرز هاي علف بردن بین از براي تالش با ارگانیک کشاورزي 

 از خاك، سطح در مناسب پوشش ایجاد با توانند  می اینکه ازجمله. هستند نیز محاسنی داراي هرز هاي علف ولی باشند،  می انگل صورت  به نیز برخی و آورده

 هاي علف توسط شده تولید شیمیایی مواد بعضی است ممکن نیز و داشته تأثیر خاك بیولوژیک فعالیت بهبود در ها آن ریشه همچنین. کنند جلوگیري خاك فرسایش

  .باشد داشته زراعی گیاهان روي بر مثبتی اثرات هرز،

 بدین. باشد برقرار تعادل هرز، هاي گونه و زراعی هاي گونه میان و بوده تعادلی بصورت باید هرز هاي علف کنترل که است معتقد ارگانیک کشاورزي بنابراین

 آنها روي بر کنترل و کنند جلب خود به را مفید حشرات بتوانند ها قسمت این تا بماند، باقی زراعی هاي ردیف بین در هرز هاي علف از نوارهایی حتی که صورت

 .شود انجام بیولوژیک هاي روش توسط

  

  :ها  بیماري و آفات کنترل مدیریت) ه

 مورد کمتر پیشرفته کشورهاي از بسیاري در امروزه اگرچه ها، آن بار  زیان آثار شدن مشخص از پس و بوده پیشرفته کشاورزي دستاوردهاي از ها کش آفت مصرف

 .شوند می مصرف اي فزاینده بطور همچنان توسعه درحال درکشورهاي اما شده، ممنوع ها آن از استفاده و گیرند می قرار استفاده

 



 :کنید توجه ها کش  آفت مضرات از برخی به اکنون

 هاي هنجاري نا و خونی هاي بیماري ایجاد به و شود می حیوانات و زنده موجودات و خاك اکوسیستم خوردن برهم باعث ها کش آفت شیمیایی ماهیت وجود       •

  انجامد می درکودکان مادرزادي

  انسان در مسمومیت ایجاد       •

 ازن الیه تخریب و هوا آلودگی       •

  (شکارگران( مفید حشرات بردن ازبین       •

 آفات نوع این شدن مقاوم دلیل به ها قارچ بودن اثر  بی       •

  (گیاهی آفات شدن مقاوم( آفات ازدیاد یعنی ها، کش آفت برخی معکوس تأثیر       •

 

. باشد می آفات طبیعی دشمنان تقویت و مقاوم ارقام اصالح سبز، کود کشت، تاریخ رعایت آلی، کودهاي کاربرد: شامل ارگانیک کشاورزي در بیولوژیکی کنترل

 ها بیماري برابر در دیدگی آسیب از را او گیاه قدرت افزایش باشد، برقرار غذایی مواد توازن خاك در اگر که دارد وجود ارگانیک کشاورزي در تفکر این آنکه  ضمن

  .شود می زا  بیماري عوامل با مقابله براي بیشتري قابلیت داراي گیاه و داشته امان در

  

  

  

  

  

  

 :زیست محیط از حفاظت و ارگانیک کشاورزي

  

 گونه این اندازه از بیش بردن کار به. است گرفته منشاء شیمیایی کودهاي و ها کش آفت رویه بی مصرف از عمده طور به امروز کشاورزي محیطی زیست مخاطرات

 و کشاورزي محصوالت در شیمیایی مواد از برخی شدن انباشته آب، و خاك به مزبور مواد ورود و شده زیست محیط آلودگی باعث شیمیایی کننده آلوده مواد



 آثار که داده نشان اخیر تحقیقات. است انداخته خطر به در را زیستی هاي گونه کل و ها انسان سالمتی) هوایی سمپاشی مانند( ها آن استعمال نادرست هاي شیوه

  .شود می ناباروري و سرطان جمله از و مختلف هاي بیماري بروز سبب شود، می مصرف افراد توسط که کشاورزي محصوالت در موجود شیمیایی کودهاي

 محصوالت از آنها حذف عمالً که اند شده ایجاد آفتها از تري مقاوم هاي گونه و اند داده تطبیق شیمیایی مواد این با را خود کشاورزي آفتهاي سویی از حالیکه در

 هاي گونه رویه بی رشد سبب دریاها و ها رودخانه زمینی، زیر آبی منابع به شیمیایی کودهاي و سموم مانده باقی نفوذ دیگر سوي از شده، تر سخت کشاورزي

 بلکه نشده، حل کشاورزي مشکالت تنها نه صورت بدین. است شده آبزي هاي گونه مرگ نتیجه در و آب اکسیژن کاهش و) قرمز کشند مانند( زیستی مخرب

 .است داشته دنبال به هم را زیستی آلودگی معضالت

 طوالنی طبیعت در مواد این وجود مضرات که شود می سبب نیز شیمیایی و طبیعی تجزیه مقابل در آنها مقاومت و کشاورزي سموم اکثر باالي عمر طول و ثبات

 باعث و کرده ایجاد خلل طبیعت چرخه در خود نوبه به نیز زیستی هاي گونه به آسیب این. برسد آسیب بیشتري گیاهان و حیوانات حشرات، به و شود مدت

  .زند می هم بر را زیستی تعادل و شود می ها گونه دیگر افزایش و ها گونه برخی کاهش

 ارگانیک کشاورزي از استفاده نتایج

  

 :نمود مطرح چنین توان می را ارگانیک کشاورزي مثبت نتایج و اهداف کلی، بندي جمع یک در

  مطلوب و عالی کیفیت با غذایی مواد تولید -

  طبیعی زیست هاي چرخه با سو هم مردم سالمت سطح بهبود میان متقابل کنش -

 محیطی زیست و طبیعی و کشاورزي منابع از نگهداري محیط، اکولوژیکی  توسعه و حفظ -

  خاك مدت طوالنی خیزي حاصل -

 جهانی گرمایش توقف به کمک و هوا کربن اکسید دي جذب -

 وحش هاي زیستگاه و گیاهان ژنتیکی و زیستی تنوع حفظ -

 ها آن درون  زنده موجودات و آبی منابع از شایسته مواظبت و درست کاربرد -

 محلی تولید هاي درسیستم شونده تجدید منابع کاربرد -

 آن پیرامون و کشاورزي درسیستم آلودگی هرگونه رساندن حداقل به و کاهش -



  روستایی درمناطق ویژه  به درآمد، افزایش و اشتغال ایجاد -

 فرآوري و تولید کار در درگیر افراد همه براي) شیمیایی سموم بدون و( کارسالم محیط ایجاد و کشاورزي بخش در شاغل انسانی نیروي از بهینه ي استفاده -

 ارگانیک

 جمعیت رشد با متناسب غذایی امنیت برقراري -

  

 .آیند می شده برده نام نتایج این دنبال به که اجتماعی و اقتصادي منافع بسیاري و

 

 

 

 .شود می محسوب آن رشد و گیاهان کشت اصلی بستر بعنوان که است خاك کشاورزي بسترهاي دهنده تشکیل اجزاي از یکی

 

 تغییرات در انسان دخالت امروزه. شود می محسوب آن رشد و گیاهان کشت اصلی بستر بعنوان که است خاك کشاورزي بسترهاي دهنده تشکیل اجزاي از یکی

 سیر و درآمد تولید در سعی فقط آن عواقب گرفتن نظر در بدون بطوریکه است گردیده آب و خاك در اختالل بروز و دگرگونی باعث خاك، شیمیایی و فیزیکی

 تاثیرات و جانبی عوارض به که اند داشته فرصت کمتر و بوده منابع توسعه و ترویج در سعی سرعت همان با نیز امر متولیان راستا این در. هستند جامعه افراد کردن

 ناشی بهداشتی و محیطی زیست مشکالت و مسائل با مردم بیشتر آشنایی و جامعه آگاهی افزایش حال در توسعه حال در کشورهاي طرفی از. کنند توجه آن منفی

 چند هر سازد دگرگون اقتصادي نظر از را کشاورزي مجموعه یک تواند می شده طرح مشکالت کاهش بر عالوه موضوع این به توجه. باشند می خاك تخریب از

 جدیت با که توسعه حال در کشورهاي هستند میان این در ولی کرد توجه مدرن و پیشرفته کشورهاي به توان نمی کشاورزي صنعت هاي پیشرفت مقایسه براي

 اجراي در. اند نموده کشاورزي صنعت در پایدار توسعه و رشد در اساسی تغییرات به اقدام امر ضرورت به توجه با و گذاشته سر پشت را تحقیقات مراحل

 را خود مطالعات بهسامان محیطی زیست مهندسی شرکت آب، و خاك منابع حفظ و ارگانیک محصوالت تولید به دستیابی بمنظور و موفق کشورهاي هاي سیاست

 موفق کشورهاي پیشرفت جریان در را آنها غذایی مواد تولید عرصه صنعتگران و کشاورزان بیشتر چه هر آشنایی بمنظور دارد نظر در و داده گسترش زمینه این در

 .باشد عزیزمان میهن در کشاورزي صنعت پایدار توسعه و رشد ساز زمینه ،  آلی کودهاي از استفاده در تشویق ضمن و داده قرار

 

 



 

  

  

  

  

 

 .است آمده دست به اتیوپی کشور کشاورزي اصلی منطقه 5 در 2006-2005 سالهاي طول در آماري تحقیقات این

 

 اتیوپی در ارگانیک غیر و ارگانیک سامانه دو هاي هزینه مقایسه اساس بر محاسبات ●

 

 :باشد می ذیل شرح به مختلف محصوالت براي سال در هکتار هر در معادل آلی کودهاي و شیمیایی کودهاي هزینه کل ساالنه میانگین

 

 دالر150/ شیمیایی کودهاي ▪

 

 دالر 40/  آلی کودهاي ▪

 

 دالر 100/ شیمیایی هاي کش آفت ▪

 

 دالر 25/  آلی هاي کش آفت ▪

 



 محصوالت کل هزینه که حالی در است شده برآورد) اتیوپی بیر 2752 معادل(  دالر 320 ساالنه معادل هکتار هر در ارگانیک غیر محصوالت کل ساالنه هزینه

 درصد 40,6 حدود ارگانیک طریق به کشاورزي سامانه در زراعی محصوالت تولید هزینه باال، ارقام طبق. باشد می) اتیوپی بیر 1634 معادل( دالر 190 ارگانیک

 از را کشاورزي سامانه کل زراعی مناطق تمام در اتیوپی دولت آمده، عمل به محاسبات و عوامل این به توجه با. باشد می ارگانیک غیر سامانه با کشاورزي از کمتر

 افزایش جهت مناسب امکانات و تجهیزات ایجاد طرح، این نمودن اجرایی براي الزم عامل مهمترین و اولین. داد تغییر ارگانیک سامانه به ارگانیک غیر طریق

 .باشد می کشاورزي مختلف فعالیتهاي براي خاك وري بهره و حاصلخیزي

 (ساالنه و هکتار هر در( اتیوپی در ارگانیک غیر و ارگانیک کشاورزي شیمیایی و آلی کودهاي میزان اساس بر شده محاسه اقتصادي هاي داده

 (ساالنه و هکتار هر در( اتیوپی در ارگانیک غیر و ارگانیک کشاورزي شیمیایی و آلی کودهاي میزان اساس بر شده محاسه اقتصادي هاي داده

 

 در ها کش آفت و گیاهان مغذي مواد از استفاده میزان بیشترین اساس بر و است آمده بدست کشور این مختلف مناطق کشاورزان از آمارگیري توسط باال هاي داده

 برداشت زمان تا خاك بستر سازي مهیا زمان از هکتار هر در محصوالت هزینه کل میانگین. است گردیده تحلیل و تجزیه ارگانیک غیر و ارگانیک کشاورزي سامانه

 .نمود مشاهده کل هاي هزینه کاهش در را کشاورزي سامانه در تغییرات ایجاد تاثیر توان می وضوح به. است شده برآورد محصول

 

 ارگانیک کشاورزي سامانه توانمندسازي تاثیرات ●

 

 به را فوق تاثیرات. نمود مشاهده غیره و خاك حاصلخیزي و سازي غنی و هوا دام، طبیعی، منابع جامعه، افراد سالمت روي بر توان می را سامانه این بالقوه اثرات

 .کنند می تعبیر محیطی زیست و کشاورزي اقتصادي، اجتماعی، عمده گروه چهار

 

 :اجتماعی تاثیرات ▪

 

 افراد سالمت شرایط بهبود ـ

 

 بهتر آموزش و تحصیل فرصتهاي و اشتغال ایجاد ـ



 

 روستایی مهاجرت کاهش ـ

 

 تر طوالنی مدت براي سازي ذخیره ـ

 

 :اقتصادي تاثیرات ▪

 

 ها هزینه درصدي 40,6 کاهش ـ

 

 روستایی تر قوي اقتصاد و روستایی درآمد بیشتر اقتصادي امنیت و حفظ ـ

 

 نقدي گذاري سرمایه کاهش ـ

 

 کمتر خطرپذیري و باال بازدهی ـ

 

 :کشاورزي تاثیرات ▪

 

 کشاورزي هاي گونه بانک نگهداري و حفظ ـ

 

 غذایی محصوالت کیفیت در یکنواختی و تعادل ـ

 



 ها بیماري و آفات برابر در خاك بیشتر مقاومت نهایت در و خاك در میکروبی هاي فعالیت برابر در خاك کردن تر غنی و حاصلخیزي ـ

 

 کشاورزي محصوالت تولید در اتکایی خود ایجاد ـ

 

 :محیطی زیست تاثیرات ▪

 

 خاك در آلودگی کاهش ـ

 

 خاك هاي ارگانیسم میکرو و خاك در مغذي مواد نگهداري و حفظ ـ

 

 خاك در فرسودگی و فساد بیشتر کنترل ـ

 

 هوا و آب آلودگی بررسی و رسیدگی ـ

 

 کشاورزي محصوالت در بیشتر ماندگاري و دوام ـ

 اتیوپی در سامانه تغییر از پس کشاورزي مرحله هر در کل هزینه برآورد

 اتیوپی در سامانه تغییر از پس کشاورزي مرحله هر در کل هزینه برآورد

 

 توسعه حال در کشورهاي در ارگانیک کشاورزي سامانه اهمیت ●

 



 تمام در ارگانیک کشاورزي سامانه ایجاد با توانست خوبی به دهند، می تشکیل کشاورز قشر آنرا جمعیت درصد 85 که توسعه حال در کشور یک عنوان به اتیوپی

 هزینه سپس و مشابه بازدهی نگهداري و حفظ ایجاد، ابتدا طرح این آغاز در. سازد مبدل امروز جهان در مهم صادرکنندگان از یکی جزو را خود زراعی، مناطق

 امر در کشاورزان اتکایی خود در بسزایی تاثیر توانست کشاورزي در راهکار این همچنین. کرد پیدا کاهش توجهی قابل میزان به کشاورزان زراعی هاي فعالیت هاي

 حال در. داد سوق پایدار توسعه و رشد سمت به را کشور این اتیوپی در ارگانیک کشاورزي سامانه ایجاد. باشد داشته داخلی نیاز به توجه با محصوالت تولید

 ارگانیک محصوالت و بگیرد خود اختیار در اقتدار با را ارگانیک محصوالت جهانی بازارهاي توانسته امر، این در دولت کامل حمایت به اتکا با کشور این حاضر

  کند صادر همسایه کشورهاي سایر و اروپایی کشورهاي ژاپن، آمریکا، همچون اي یافته توسعه کشورهاي به را خود

  

  

 

 به مجبور تولید بردن باال براي کشاورزان تقاضا، میزان رفتن باال و جمعیت افزایش با ولی شد می انجام ارگانیک یعنی زیستی صورت به کشاورزي گذشته در

 زیست محیط حفظ و انسان سالمتی براي ها کش علف و ها کش آفت همچنین و کودها این از استفاده که این وجود با. شدند شیمیایی کودهاي از استفاده

 .است ارگانیک صورت به کشاورزي محصوالت تولید درصد یک از کمتر ایران در هستند، مضر بسیار) آب،خاك،هوا(

 

 هکتار هزار 35 تنها حاضر حال در و شد اجرا پنبه محصول براي ایران در بار اولین براي ارگانیک کشاورزي روش ،)ایسنا( ایران دانشجویان خبرگزاري گزارش به

 حالی در این. هستند رو خود گیاهان هکتار هزار 17 و ها باغ و کشاورزي مزارع هکتار هزار 18 که دهد می تشکیل را ما کشور کشت زیر سطح هکتار میلیون 15 از

 اختصاص ارگانیک محصوالت به کشتشان زیر سطح درصد سه تا دو حدود هستند یافته توسعه بخش این در که شمالی آمریکاي و اروپایی کشورهاي که است

 .دهد اختصاص ارگانیک تولیدات به را کشاورزي زمین هکتار هزار 400 تا 300 باید سطح این به رسیدن براي ایران و دارد

 

 ارگانیک کشاورزي بخش در ایران تولیدات

 

 خرما و انار پسته، مانند محصوالتی مختص بیشتر بخش این در ایران پیشرفت یابیم، می در اخیر سال چند در ارگانیک بخش در کشاورزي تولیدات به نگاهی با

 .شدند شیمیایی سموم از استفاده به محبور کشاورزان نیز محصوالت این تولید در کشورها دیگر از کشاورزي محصوالت واردات علت به هم آن که است

 

 .ایم نداشته پیشرفتی هنوز دامی هاي پروتئین و ذرت حبوبات، غالت، مانند اي عمده محصوالت تولید در کل در



 

 ارگانیک محصوالت معایب و مزایا

 

 مفید بسیار سالمتی براي محصوالت ،این تولید در شیمیایی سموم نبردن کار به دلیل به همچنین. کنیم اشاره سالم خاك ایجاد به توانیم می محصوالت این مزایاي از

 .شوند می درمان هاي هزینه کاهش باعث ترتیب این به و هستند

 

 کارشناسان از بعضی گفته به که داشت توجه نیز محصوالت این باالي قیمت به باید مزایا این کنار در. است آن دیگر مفید هاي ویژگی از نیز تولیدات این بهتر طعم

 .کنند می استقبال تولیدات این باالي قیمت از شوند آگاه است بهتر ها آن سالمتی براي که این و محصوالت این از استفاده به کنندگان مصرف اگر

 

 این تولید با که این دلیل به که دارند عقیده کارشناسان از تعدادي البته. دارد بسیارخوبی بازار است شده تولید خراسان استان در بیوتیک آنتی بدون که مرغی مثال

 .شوند ترغیب تولید براي کشاورزان تا برود باال ها آن قیمت باید آید می پایین کشاورزان عملکرد محصوالت

 

 قیمت تفاوت ابتدا در هستند پیشرو بخش این در که کشورهایی در: گوید می باره این در - شناختی بوم کشاورزي انجمن دبیر – دامغانی مهدوي عبدالمجید

 .شد کم قیمت تفاوت مردم، آگاهی سطح رفتن باال دلیل به تولید افزایش و زمان گذشت با ولی بود، زیاد ارگانیک غیر و ارگانیک محصوالت

 

 .است محصوالت این به دولت سوي از یارانه اختصاص دارند، نظر اتفاق آن در کاالها این قیمت بودن باال مشکل درباره کارشناسان بیشتر که موضوعی

 

 زیاد تولید نتیجه در و رود باال تقاضا و شوند آگاه محصوالت این مزایاي به کنندگان مصرف اگر ولی باشد دارنده باز تواند می محصوالت این باالي قیمت گرچه

 .باشد نداشته چندانی تفاوت ارگانیک غیر محصوالت با محصوالت این قیمت که داشت انتظار توان می شود،

 

 ارگانیک محصوالت به گواهی دادن و استانداردسازي

 



 باید گواهی و استانداردسازي این. است تولیدات این به گواهی دادن براي موسساتی وجود داشت توجه آن به باید ارگانیک محصوالت با رابطه در که دیگري نکته

 .ببرد باال را صادرات میزان بتواند تا باشد جهانی بازار تایید مورد

 

 را المللی بین استاندارد و ارگانیک محصوالت تولید گواهی ایران مزارع از هکتار هزار 14 حاضر حال در کشور نباتات حفظ سازمان رییس فتوحی، رضا گفته به

 .اند کرده اخذ

 

 محصوالت از بسیاري اخیر سال چند در ولی است بوده کشاورزي محصوالت ما صادرات منابع مهمترین از یکی گذشته در: گوید می باره این در دامغانی مهدوي

 اگر. نیست تولیدات این پذایراي جهانی بازار و دارد وجود محصوالت این سالمت در که است مسائلی دلیل به این که باشند داشته جهانی بازار اند نتوانسته ما

 .باشیم جهانی بازار تایید مورد صادرات  زمینه در توانیم می باشیم داشته ارگانیک محصوالت

 

 به شیمیایی سموم و کودها و شود می استفاده آید، می دست به ها زباله یافت باز اثر در که آلی و گیاهی کودهاي از ارگانیک محصوالت تولید در که این به توجه با

 محصوالت این تولید تا کنند فراهم اي گونه به را شرایط مسووالن است بهتر است، مفید بسیار زیست محیط حفظ همچنین و سالمتی حفظ براي این و رود نمی کار

 ..شویم نزدیک بخش این در رو پیش کشورهاي به بتوانیم و یابد افزایش کشور در

 

 .بود نخواهد عملی)ارگانیک محصوالت تولید درصد 25( این که معتقدند کارشناسان بیشتر البته

 

 به منجر که مردم آگاهی میزان بردن باال همچنین و یارانه اختصاص مانند تولیدکنندگان و کشاورزان از دولت حمایت جمله از امکانات و شرایط کردن فراهم با

 .باشد نفتی محصوالت صادرات براي خوبی جایگزین محصوالت این صادرات که باشیم امیدوار توانیم می شود، می ارگانیک کشاورزي بخش در تولیدات افزایش

 

 .شود می منتقل نیز کننده مصرف به که است ها انگل با مقابله سموم سنگین، فلزات ها، هورمون ها، بیوتیک آنتی دارویی، هاي باقیمانده شامل ها آالینده این

 

 

 .رسد می هکتار هزار 300 به "بیولوژیک" مبارزه امسال پایان تا



- 

 .هستند خطر کم درصد 63 و خطر متوسط درصد 27 پرخطر درصد 8 شود می استفاده کشاورزي بخش در که سمی 268 از: نباتات حفظ سازمان رئیس

 هزار 3 میزان به و پرخطر سم نوع 5 امسال اینکه بابیان نباتات حفظ سازمان رئیس کشاورزي محصوالت تولید از پرخطر سم تن هزار 3 خروج: کرد اعالم توحیف

  .رسد می هکتار هزار 300 به استراتژیک محصوالت در ویژه به بیولوژیک مبارزه امسال پایان تا: گفت است، شده خارج استفاده و تولید چرخه از تن

 محصوالت تولید درصد 40 الی 30 جهانی خواروبار سازمان آمارهاي براساس اینکه بابیان خبري نشستی در یکشنبه امروز فتوحی رضا مهر، خبرنگار گزارش به

 113 به رقم این شود می بینی پیش که داشتیم کشور در کشاورزي تولیدات تن میلیون 107 گذشته سال: گفت است، نباتات آفات حفظ با ارتباط در کشاورزي

 .است موثر بسیار تولید این در نباتات حفظ نقش که رسید خواهد تن میلیون

 براي امسال راستا این در است بیولوژیک طریق به آن جایگزینی و آفات با مبارزه شیمیایی حذف سالم، محصوالت تولید در سازمان این هاي سیاست: افزود وي

 .شد سمپاشی هواپیما طریق از و بیولوژیک عوامل با اردبیل استان زارعی اراضی از هکتار 350 بار اولین

 دو در سموم یارانه حذف با: افزود است، رسیده 89 سال در تن هزار 19 به 82 سال تن هزار 26 از سموم مصرف میزان اینکه به بااشاره نباتات حفظ سازمان رئیس

 منشاء با و خطر بی سموم کردن جایگزین با کند می تالش نباتات حفظ سازمان همچنین اند داشته اي ویژه همکاري سموم از بهینه استفاده براي کشاورزان اخیر سال

 .کنند تالش کشاورزي سموم باقیمانده کاهش در پرخطر سموم جاي به بیولوژیک و گیاهی

 نیز آفات کننده کنترل بیولوژیک عامل: داشت اظهار است، شده خارج استفاده و تولید چرخه از تن هزار 3 میزان به و پرخطر سم نوع 5 اخیرا  اینکه بیان با فتوحی

 .بود بیولوژیک عامل 7 فقط 79 سال تا رقم این که حالی در است رسیده عامل 18 به امسال

 و پزشک گیاه 500 و هزار 4 بکارگیري با که است سازمان این هاي برنامه دیگر از آفات کنترل تلفیقی مدیریت اجراي: افزود کشور نباتات حفظ سازمان رئیس

 .برسانیم حداقل به را سموم از استفاده تا هستیم درصدد زراعی و مکانیکی روشهاي

 مزارع آفات با بیولوژیک مبارزه روش به نیز هکتار هزار 240:گفت و داد خبر تلفیقی مدیریت روش به هکتار هزار 400 میلیون 2 سطح در آفات کنترل از وي

 .برسد هکتار هزار 300 به استراتژیک محصوالت در بویژه بیولوژیک مبارزه خط امسال پایان تا است قرار که شد مقابله

 وارد رسمی مبادي طریق از که سمومی و شود می کشور وارد قاچاق طریق از سموم این از بخشی: گفت تقلبی سموم مورد در همچنین نباتات حفظ سازمان رئیس

 .شود می اعمال کافی نظارت سمومی توزیع در و شده کنترل کامال شود می

 درصد 63 و خطر متوسط درصد27 پرخطر درصد 8 شود می استفاده کشاورزي بخش در که سمی 268 از: گفت کشاورزي، در سموم وضعیت به اشاره با فتوحی

 .هستند خطر کم



 و میادین سازمان با اي تفاهمنامه همچنین گیرد می قرار کشاورزي کارشناسان نظارت تحت کشور هاي خانه گل تمام امسال از: افزود نباتات، حفظ سازمان رئیس

  .شود عرضه بار تره میادین در باالتر درصد 20 الی 10 قیمت با سالم محصوالت که شده منعقد بار تره

-  

  خاك براي مغذي کودهایی پاییزي؛ برگهاي

 و کنند می آفرینی نقش کننده خیره تابلوي این در رنگ دهها و شده کشیده هستی خالق دست به که است طبیعت زیباي تابلوهاي از یکی رنگ هزار ریز برگ پاییز
 .کنند ایفا مثبت نقش ها انسان زندگی در دیگري شیوه به توانند می درختان از شدن جدا از پس زیبا هاي برگ همین اما. دهند می نوازش را ها انسان چشم

 

 را آن هایشان برگ عمر کردن تر طوالنی هدف با درختان که آید می وجود به خاصی ماده اثر بر پاییز در درختان برگ رنگ قرمزي گویند می دانشمندان از بسیاري
 .کنند می تولید خود درون

 

 انرژي کنند، آماده برگهایشان دادن دست از براي را خود باید درختان که زمانی در و شود می تولید پاییز فصل در تنها کند می سرخ را ها برگ که آنتوسیانینس ماده
 .کنند می ماده این تولید صرف را مضاعفی

 

 مواد برخی کامل، ریزان برگ از قبل و کنند حفظ بیشتر اندکی را خود هاي برگ رنگ، قرمز ماده این تولید با کنند می تالش گیاهان احتماالً شناس گیاه یک گفته به
 .کنند استفاده بهار فصل در جدید رویش براي آنها از و آورند دست به ها برگ همین با را خود نیاز مورد

 

 .بدهند طبیعت حیات به اي تازه نقش در توانند می نیز افتاده هاي برگ اما گیرد می پایان ها برگ افتادن با سرانجام هایشان برگ حفظ براي درختان تالش این

 

 و رفتگران براي بزرگی دردسر به ریزان برگ فصل در هستند ها خیابان بخش زینت پاییز اوایل در و مردم سایبان تابستان در که درختان برگ ما شهرهاي اکثر در
 .کند تامین را مردم سالمت نهایت در که کرد استفاده اي گونه به ها برگ این از توان می ریزي برنامه و دقت کمی با اما شوند تبدیل عابران شاید

 

 همه مثال عنوان به. شوند می طبیعت چرخه وارد دوباره و شده تبدیل کود به و آوري جمع پاییزي ریخته هاي برگ انبوه پاییز، فصل در اروپایی کشورهاي اکثر در
 .شود می انجام آموزان دانش توسط پاییزي هاي برگ آوري جمع کار نمادین صورت به روز یک فرانسه کشور در ساله

 

 بودن باال. اند کرده عنوان محصول در آنان ماندگاري میزان و شیمیایی کودهاي انواع مصرف را ها بیماري برخی بروز علت محققان که ایم شنیده بارها و بارها
 .است شیمیایی کودهاي از استفاده پیامدهاي جمله از دارند پی در عوارضی تنهایی به کدام هر که خاك نیترات و ازت کادمیوم، فسفر،



 

 غنی باعث بلکه داشت نخواهد عوارض تنها نه که کرد تهیه کودي درختان پاییزي هاي برگ از استفاده با توان می حوصله و دقت کمی با که است حالی در این
 .شد خواهد خاك شدن

 

 آیا ایم؟ بوده موفق حد چه تا خصوص این در اما گرفته قرار ربط ذي مسووالن توجه مورد که است سالی چند طبیعی کامالً یا ارگانیک کشاورزي دیگر سوي از
 در شیمیایی کودهاي مصرف رساندن حداقل به ارگانیک، کشاورزي از منظور کنیم؟ شیمیایی کودهاي جایگزین را طبیعی کودهاي است شایسته که طور آن توانستیم
 .است طبیعی کودهاي از استفاده و کشاورزي

 

 .است نشده پرداخته آن به باید که طور آن اما کشور در ارگانیک کشاورزي فعالیت دامنه وسعت وجود با کارشناسان اعتقاد به

 

 اثرات شک بدون. است آن مصنوعی نوع از بهتر و بیشتر بسیار اثرش طبیعی محصول هر: گوید می خصوص این در خاك و آب کارشناس پورمروي صادقی مهدي
 .است شیمیایی کودهاي از پایدارتر و بهتر بسیار طبیعی کودهاي مدت دراز

 

 و دپو صحیح صورت به سپس و آوري جمع ها برگ الش اگر. ندارد را شیمیایی سوءکودهاي اثرات که است پاییزي هاي برگ الش طبیعی کودهاي از یکی
 .کنند ارگانیک کشاورزي بخش به بزرگی کمک کمپوست به شدن تبدیل با توانند می شوند، نگهداري

 

 از بعد شوند تلمبار درخت همان پاي در و آوري جمع ها برگ الش اگر. داشت نخواهند همراه به عوارضی و بود نخواهند مضر هیچگاه طبیعی مواد وي، گفته به
 .گردد برمی درخت خود به درخت از واقع در که شوند می تبدیل طبیعی کود به مدتی

 

 خاك آلی ماده. آمد خواهد دست به حاصلخیزي بسیار خاك ساله10 تا پنج دوره یک از بعد درخت پاي در ها برگ الش تلمبارکردن با: است معتقد کارشناس این
 .است موثر بسیار خاك فیزیکی و شیمیایی فرآیند بهبود در ها برگ الش از حاصل کود که حالی در است کم بسیار ایران

 

 خاك فیزیکی فرآیندهاي جمله از را خاك شدن اي کلوخه و خاك رویی الیه شدن سفت تهویه، پذیري، نفوذ و شیمیایی فرآیند را خاك ترکیب گیري شکل وي
 .کند می عنوان

 

 از کمی بخش فرآیند این در که گیرد می خاك از را غذایی عناصر خود حیات طول در گیاه: گوید می باره این در طبیعی منابع کارشناس زاده صادق سمیه همچنین
 کنیم تبدیل کمپوست به و آوري جمع را ها برگ و شاخ اگر توضیح این با. شود می ذخیره گیاه برگ و شاخ در درصد بیشترین و مصرف میوه تولید براي آن

 .گردانیم برمی خاك به دوباره بود گرفته خاك از گیاه که را عناصري



 

 خاك حاصلخیزي شدن کم نتیجه در و شدن سفت باعث شیمیایی کود از مداوم استفاده: گوید می خاك حاصلخیزي روي آلی مواد مثبت بسیار تاثیر بر تاکید با وي
 .شود می میوه و ساقه ریشه، براي مناسب رشد و خاك کیفیت بهبود باعث موادآلی که درحالی شود می

 

 دست از را خود حاصلخیزي قابلیت خاك و روند می بین از زود خاك موادمعدنی خشک، و گرم هواي و آب شرایط به توجه با ما کشور در زاده، صادق اعتقاد به
 بهترین خود که درختان هاي برگ و شاخ همین از اصولی ریزي برنامه یک با باید. کرد برطرف را نقص این توان می خاك به آلی مواد برگرداندن با که دهد می
 .کرد هستند،استفاده خاك تقویت براي کود نوع

 

 از کشاورزان کامل آگاهی عدم علت به: گوید کشورمی در کشاورزي ضایعات وجود به اشاره با نیز آب و خاك تحقیقات موسسه علمی هیات عضو سماوات سعید
 .کرد طبیعت چرخه وارد راحتی به دوباره توان می را موادآلی این. روند می هدر به گیاهی بقایاي تمام متاسفانه کشاورزي، ضایعات فواید

 

 و شاخ کردن تبدیل با اما ندارد قابلیتی گونه هیچ مرده خاك: گوید می شیمیایی، کودهاي از پیاپی استفاده اثر بر خاك مردن نهایت، در و شدن سفت به اشاره با وي
 .یافت دست سالم و حاصلخیز خاکی به راحتی به توان می خاکی طبیعی، کود یا کمپوست به ها برگ

 خود از گیاه برابر در صحیحی واکنش نتیجه در یابد می کاهش خاك آلی مواد خاك، زیاد زدن شخم و کشاورزي غلط شیوه دلیل به ما کشور در: گوید می سماوات
 .نباشد برخوردار کافی غذایی عناصر از شده تولید گیاه تا شود می باعث امر این که دهد نمی نشان

 

 آلی کودهاي اما شوند می گرسنگی رفع صرف فقط و ندارند بدن براي زیادي فایده شوند، می تولید ضعیفی خاك چنین در که محصوالتی مصرف وي، گفته به
 .است برخوردار غذایی مطلوب کیفیت از گیاهی، چنین محصول و کنند می فراهم گیاه مطلوب و مستمر رشد براي را زمینه

 

 گیاه اگر زیرا شود می خاك شدن غنی باعث کار این که برگرداند خاك به دوباره را آلی عناصر توان می کشاورزي ضایعات و برگ و شاخ از استفاده با حقیقت در
 شد خواهد مواجه غذایی موادآلی کمبود با نیز انسانها جامعه شود رو روبه تغذیه مشکل با

  
  
  



  

  

  
  گزیده اي از مضرات استفاده از محصوالت غیر ارگانیک:

1.  
 شده انجام -مري به معده از غذا برگشت- رفالکس افزایش درباره مطالعاتی کرد اعالم تهران پزشکی علوم دانشگاه گوارش هاي بیماري پژوهشکده رییس - تهران
 است نیترات کشور، در رفالکس اپیدمی عوامل از یکی. است غذا و آب در موجود نیترات اپیدمی، این شیوع عوامل از یکی احتماال دهد می نشان ها بررسی و

 

 ترین شایع از یکی معده رفالکس: افزود کبد، و گوارش هاي بیماري پژوهشکده افتتاح آیین در شنبه سه روز 'زاده ملک رضا' ، ایرنا اجتماعی خبرنگار گزارش به
 .است زیاد دارو این مصرف و دارند را بیماري این کشور مردم درصد 20 بطوریکه رود می شمار به کشور گوارش هاي بیماري

 .است چاقی عارضه کشور، در معده رفالکس بیماري شیوع عوامل ترین مهم از دیگر یکی: داشت اظهار وي

 از آماده غذاهاي انواع و فرنگی گوجه سس لیوانی، چاي غذاها، برخی مصرف کرد خاطرنشان تهران پزشکی علوم دانشگاه گوارش هاي بیماري پژوهشکده رییس
 .شود می معده رفالکس به ابتال نیز و چاقی موجب کالباس و سوسیس جمله



 .است شده شناخته کبد و گوارش هاي بیماري نظر از منطقه کشورهاي میان در ایران است؛ پرخوري چاقی، در مساله مهمترین: گفت زاده ملک

 معده، سرطان مري، سرطان چرب، کبد جمله از گوارشی شایع بیماري چند از پیشگیري هاي برنامه خود ساله پنج برنامه در پژوهشکده این بنابراین،: افزود وي
 .دارد اجرا دست در را سی و بی هپاتیت بیماري و بزرگ روده سرطان

 هاي سکته دچار سن رفتن باال با افراد که است آن چرب کبد بیماري نشانه مهمترین تهران، پزشکی علوم دانشگاه گوارش هاي بیماري پژوهشکده رییس گفته به
 .شد خواهد پیشگیري نیز ها سکته از حقیقت در چرب کبد بیماري کنترل با بنابراین شوند می مغزي و قلبی

 .است قلبی و مغزي هاي سکته به مربوط کشور در میر و مرگ علل درصد 50: داشت اظهار زاده ملک

 نشده یافت جهان در معده و مري هاي سرطان از پیشگیري براي روشی تاکنون: گفت کشور در پانکراس سرطان جمله از ها سرطان برخی افزایش به اشاره با وي
 .هستیم ها روش این یافتن براي تحقیقاتی هاي طرح انجام حال در ما و است

 بیماري میرهاي و مرگ درصد 50 تا حداقل ایم توانسته polypill پیل پلی قرص تولید با: افزود تهران پزشکی علوم دانشگاه گوارش هاي بیماري پژوهشکده رییس
 .دارد ادامه نیز اکنون طرح این و دهیم کاهش جامعه در را عروقی و قلبی هاي

 .اند شده تربیت تهران پزشکی علوم دانشگاه در کبد و گوارش تخصص فوق 110 تاکنون شد یادآور زاده ملک

 داراي پژوهشکده این ؛ دارد علمی هاي مقاله انتشار زمینه در مشترك همکاري داخلی دانشگاه 28 و خارجی دانشگاه 46 با پژوهشکده این کرد خاطرنشان وي
 .است گوارشی هاي بیماري با مرتبط علمی تحقیقات انجام زمینه در خاورمیانه در تقدیرها میزان بیشترین

 لوزالمعده کبد، هاي بیماري و گوارش لوله حرکتی و خودایمنی هاي بیماري کبدي، و گوارشی هاي سرطان بخش سه در گوارش هاي بیماري پژوهشکده ساختمان
 .شد افتتاح شریعتی، بیمارستان در تهران پزشکی علوم دانشگاه مسووالن از جمعی و بهداشت وزیر معاون حضور با مربع متر 400 در صفراوي مجاري و

 .است گوارشی هاي سیستم ترین پیشرفته داراي و هپاتیت بیماران فعال کلینیک سرپایی، بخش شامل ساختمان این

  

 

  

  

2.  

 عمر شدن کوتاه و توانی کم خونی، کم حالی، بی ضعف، موجب و است نامطلوب ایرانیان غذایی سبد: گفت ایران سالمت حامی تغذیه و غذا علمی انجمن رئیس
 .شود می جامعه جوان افراد

  

  

  



  

 که پذیرد می تأثیر فاکتور چند از خانواده غذایی سبد: داشت اظهار ایران سالمت حامی تغذیه و غذا علمی انجمن رئیس مظهري سیدضیاءالدین ، فارمنیوز گزارش به
 .کرد اشاره غذاها قیمت و غذایی امنیت درآمد، و اشتغال به توان می

 .گیرد می صورت سازي فرهنگ با غذا به یافته اختصاص افزوده درصد که دهند اختصاص غذا به را آورند می دست به که پولی از درصدي باید افراد: گفت وي

 طریق از همچنین باشند داشته بهتري رشد کودکان تا شود انباشته امالح و ها ویتامین از سرشار و شده غنی غذاهاي از باید بدن: کرد اضافه تغذیه متخصص این
 .کند می پیدا افزایش ها بیماري برابر در کودکان بدن مقاومت توان مفید، غذاهاي مصرف

 شود می تلقی جویی صرفه مسئله این ظاهر در چه اگر آورند؛ می روي قیمت ارزان غذاهاي به ندارند، را گران غذاهاي خرید توان که هایی خانواده: داشت بیان وي
 .است بردار هزینه جامعه و خانواده براي باشد، شده جویی صرفه آنکه از بیشتر خیلی بلندمدت در ولی

 در مشکل این و شود می افراد در تغذیه سوء بروز موجب غذایی مواد خرید در جویی صرفه: داشت اظهار ایران سالمت حامی تغذیه و غذا علمی انجمن رئیس
 پیدا کاهش رشدشان و مانند می عقب درس از و روند نمی مدرسه به بیماري دلیل به کودکان همچنین شود می کودکان زود به زود شدن بیمار به منجر ها خانواده
  .کند می

  

 

3. 

  

 

 مازندران دریاي هاي فک مرگ عامل ترین مهم سموم؛

 

 هاي فک میر و مرگ عامل بیشترین: گفت و داد خبر میانکاله در کاسپین فک درمان و نگهداري کلینیک احداث از زیست محیط سازمان اکوبیولوژي دفتر مدیرکل
 .است سموم از ناشی هاي آلودگی ایران در کاسپین

 راه بینند می آسیب خود بدن از هایی بخش در صیادي تورهاي از که کاسپین فکهاي تیمار و درمان براي تجهیزات ایجاد هدف با کلینیک این: افزود صدیقی امید
 .شود می اندازي

 .شوند می نگهداري مرکز این در سالمت کامل بازیابی زمان تا و گذرانند می مرکز این در را نقاحت دوران تمام دیده آسیب هاي فک وي، گفته به

 

 است لیسار و میانکاله بوجاق، منطقه سه شود می دیده بیشتر خزري فک ایران در که مناطقی: گفت کلینیک این احداث براي میانکاله انتخاب خصوص در صدیقی
 .است شده انتخاب کلینیک اندازي راه براي مکان این جهت همین به است میانکاله منطقه شوند می مشاهده آن در خزري هاي فک که مکانی بیشترین که

 



 هاي فک میر و مرگ علل بررسی و پایش جامع برنامه خزر زیست محیط برنامه با همکاري و تهران کنوانسیون چارچوب در همچنین: افزود وي مهر گزارش به
 .است شده تدوین کاسپین

 

 است گونه این صید عامل مهمترین روسیه در حالیکه در است سموم از ناشی هاي آلودگی ایران در کاسپین هاي فک میر و مرگ عامل بیشترین صدیقی اعتقاد به
 .است شده تصویب آن کنترل براي قوانینی اخیراً که

 

 شده جسمانی ضعف دچار آلودگی اثر در که هایی فک دربدن اگر که است کاسپین هاي فک میر و مرگ عوامل از دیگر یکی ویروسی عامل یک: داشت اظهار وي
 .شود می منجر آنها مرگ به کند بروز اند

 

 .بود عدد میلیون یک معادل خزري هاي فک تعداد گذشته در درحالیکه دارد وجود کاسپین فک هزار صد حدود خزر دریاي کل در حاضر حال در

 

  است لیسار و میانکاله بوجاق، منطقه سه شود می دیده بیشتر کاسپین فک ایران در که مناطقی

  

4.  

  !است مضر انسان سالمت براي ، خیار پرورش در شیمیایی سموم از استفاده نحوه

  به گزارش خبر نگارسایت پزشکان بدون مرز:

 مرگ و بیماري ایجاد موجب توانند می خود کشها آفت ولی است سودمند کشاورزي بخش در بیماریزا عامل کنترل  جهت  ها کش آفت از استفاده هرچند
 .باشد می ها کش آفت با انسان غیرمستقیم و مستقیم تماس مختلف شرایط از ناشی مشکالت این ، گردند ها درانسان

 غیرمستقیم تماس واسطه به افراد تمامی در بدن در سمی مواد تجمع این و است بدن در مدت طوالنی تجمع دارابودن ها کش آفت مزمن مسمومیت در مهم فاکتور
 .خورد می چشم به پوستی جذب یا تنفس ، غذا طریق از

 یک  مرتباً خیار همچون محصوالتی شود می ذخیره گیاه خوراکی هاي قسمت در و شده جذب گیاهان وسیله به نباتی آفات دفع سموم و شیمیایی کودهاي از انواعی
 از آنها مجاز میزان حداکثر با آن مقایسه و ها کش آفت مانده باقی میزان بررسی و گیري اندازه گردند، می برداشت پاشی سم از پس و شده پاشی سم میان در روز

  باشد می برخوردار بسیاري اهمیت

  

5.  

  



  !مضرند انسان سالمت براي هم و زیست محیط براي هم نشوند، مصرف صحیح طرز به اگر که هستند چیزهایی همان ، کشاورزي در استفاده مورد شیمیایی سموم

 

 نیاز اساس بر نه و است کشاورزان  مصرف اساس بر توزیع این که  شود، می توزیع ایران کشور در کش حشره تن 888 و هزار 12 از بیش ساالنه حاضر حال در
 این مصرف بر نظارت بایستی لذا و  شود می کشاورزان توسط سم مصرف افزایش موجب پایین قیمت و مصرف بازار محاسبه بدون  توزیع.  بازار واقعی و علمی
 . گیرد صورت گذشته از تر جدي مواد گونه

 سمی مواد افزایش باعث تواند می و اند کرده نفوذ آن در کش آفت سموم که است غذاهایی خوردن از ناشی ها کش آفت با غذایی مواد این هاي کننده مصرف تماس
 .نگردد اینکه ویا شود بیماري به منجر است ممکن که باشد می ها کش آفت این به آلوده غذایی مواد درازمدت  مصرف به وابسته معموالً که ، گردد انسان بدن در

 .خزند می سویمان به خبر بی و آهسته ما دشمنان بدترین از بعضی که حالی در دارند آشکار عالئم که هستند بیماریهایی متوجه بیشتر طبیعتاً انسانها متاسفانه

 انواع به شبیه کامالً اغلب  شوند می بدن وارد طوالنی زمان طول در و کم مقدار به اینکه به توجه با غذایی مواد این در موجود سموم با آلودگی عالئم و ها نشانه
 ایجاد متفاوت شرایط در که هستند بیماري غیرخاص عمومی عالئم اسهال و استفراغ ، تهوع ، تب سردرد،:  مثال بعنوان باشد می بیماریها عوارض از مختلفی
 . میگردند

 عوامل بوسیله که هستند عالئمی شبیه اغلب شیمیائی مسمومیت عالئم و نبوده شیمیائی مواد از ناشی بیماري کمتراز چیزي شیمیائی عوامل بوسیله مسمومیت گرچه
 .نمایند می بروز ها ویروس یا و ها باکتري مثل بیولوژیکی

 بدن بافتهاي و اعمال در نقصهایی و تولد هنگام بدن در ساختمانی مخرب اثرات فکري، رشد عدم جنین، سقط باعث آفتکشها سموم که است داده نشان تحقیقات
 .شوند می

 .هستند زنان در نامنظم قاعدگی  هاي دوره و زنان و مردان عقیمی هورمنی، اعمال در تداخل مثلی، تولید اندامهاي روي سمی و مخرب اثرات داراي آفتکشها

  

 و سم این بین که است داده نشان آزمایشات که بطوري است زا مسمومسیت بدن مثلی تولید دستگاههاي براي توفوردي علفکش که است گردیده مشخص همچنین
 .دارد وجود مستقیم ارتباط بدشکل اسپرمهاي افزایش ، اسپرم تعداد کاهش

 رحم درون رشد در اي مالحظه قابل تاخیر افراد سایر با درمقایسه کنند می زندگی سموم به آلوده آبهاي با درمحیطی که زنانی که است گردیده ثابت چنین هم
 .دارند

 .میشود پارکینسون بیماري به منجر مانکوزب و مانب فسفره، ارگانو سموم ،گروه پاراکوات سموم که است داده نشان تحقیقات

 .است بیشتر پارکینسون بیماري بروز احتمال دارند قرار آفتکشها معرض در که کنند می زندگی مناطقی حوالی در که افرادي است شده آشکار همچنین

 آنها محیطی اعصاب هستند تماس در مانکوزب و مانب قارچکشهاي با که کشاورزانی که است گردیده مشخص شده انجام کشاورزان روي که دیگري تحقیقات در
 .نماید می عمل کندتر افراد سایر به نسبت

 احتمال برابر 4 الی 3 هستند کشها حشره معرض در که افرادي و برابر 4 هستند علفکشها معرض در که افرادي است داده نشان نمونه جمعیتهاي روي تحقیقات
 .است بیشتر پارکینسون بیماري بروز



 آنها مغز ساختار و و اعمال در پایداري و ثابت صدمات دارند قرار سموم کم خیلی غلظت معرض در مغز رشد هنگام در که کودکانی است داده نشان تحقیقات
یجاد شود می ا. 

 سایر با مقایسه در کودکان این مغز نمو در ها کاستی و تاخیرات از انواعی که داد نشان بودند سموم معرض در که کودکانی روي مکزیک در آمده بعمل برسیهاي در
 .دارد وجود خود همنوعان

 .بود مشاهده قابل کودکان این در مدت کوتاه حافظه و چشم، و دست طبیعی تطابق ، فیزیکی نیروي در ضعفهایی همچنین

 .است گرفته قرار تایید مورد محققین اخیر تحقیقات در فسفره ارگانو سموم و خون سفید گلبولهاي سرطان بروز بین ارتباط

 سه هستند سموم این معرض در که باغدارانی و است شده مشخص تحقیقات در اس ام بیماري و سرطان با کاپتان و آترازین ، توفوردي سموم بین ارتباط همچنین
 .دارند را سرطان نوع این بروز احتمال سایرین برابر

 10 دارند قرار فنوکسی علفکشهاي معرض در که افرادي بروز احتمال و.دارند نقش اس تی اس  بدخیم سرطان بروز در نیز توفوردي مانند فنوکسی هاي علفکش
 .است افراد سایر از بیشتر برابر

 می سمی هاي کش آفت از ونابجا روزافزون ، گسترده استفاده و باشند می سرطانزا حیوانی مدلهاي در کشاورزي در مصرف مورد کشهاي قارچ کلیه درصد 90 تقریباً
 . باشند داشته ارتباط در انسان بدن در فیزیولوژیکی اختالالت سایر و گوارش دستگاه سرطانهاي ، خون سرطان چون خطرناکی هاي بیماري بروز با تواند

 توسعه مسمومیت عالئم تا دارد بستگی سم با تماس زمان مدت و کش آفت یک معرض در قرارگیري میزان به که شود، می تقسیم نوع  دو به نرمال بطور مسمومیت
 . مزمن مسمومیت -2  و  حاد مسمومیت -1:  دارد وجود مسمومیت نوع دو کل در نماید بروز و

 . باشد می مزمن مسمومیت  نوع از)   گوجه و خیار مخصوصا(  شده سمپاشی غذایی مواد مصرف از ناشی مسمومیت نوع

 می تنفس توقف یا و کردن کند مانند آنها کاهش یا و تعریق و قلب تپش افزایش  موجب ، بدن مختلف هاي فعالیت سرعت تغییر با ها کش آفت با مزمن مسمومیت
  شوند می بدن ایمنی سیستم و ریز درون غدد عصبی، سیستم در ناهنجار اختالالت باعث ها کش آفت با مدت طوالنی تماس.  شوند

  

-   

 و کمون دوره بودن ناشناخته و شدن سرطانی فرآیند تکمیل دوره بودن طوالنی بدلیل شیمیائی سموم از ناشی انسان در سرطان ریسک وسنجش گیري اندازه گرچه
 رابطه در تاکنون نیز دقیقی و کامل تحقیقات اما  است دشوار معموالً یکدیگر با گوناگون افراد ژنتیکی استعدادهاي تفاوت همچنین و بالینی صورت به تومور ظهور
 . است نشده اعالم ایرانیان آینده و حال در آن تاثیر و کشها آفت مصرف میزان با

 با که مشاغلی و پروستات سرطان نمونه عنوان به.  دهد می نشان را ها کش آفت مصرف و سرطان انواع  وقوع بین داري معنی ارتباط جهانی مختلف تحقیقات اما
 .است رسانده اثبات به هستند ارتباط در علفکشها

 نقش سرطان نوع این بروز درافزایش آفتکشها جمله از محیطی هاي کننده آلوده و دهد می نشان درصد 2 الی 1 میزان به افزایشی ساالنه پستان سرطان بروز میزان
 .است شده مشخص آترازین علفکش و و پستان سرطان بروز بین ارتباط خاص تحقیق یک در. دارند اي عمده

 .است بیشتر دارند قرار فنوکسی علفکشهاي معرض در که افرادي در آن بروز احتمال که است سرطانهایی جمله از نیز تیرویید سرطان



 غذایی مواد در  مانده باقی سم  میزان با رابطه در اصولی تحقیق و بررسی و دهد می نشان را آلوده هاي آب یا و مزارع در ها کش آفت با تماس فوق تحقیقات
  است نگرفته صورت

  

-   

 و شده ایجاد ها جنگل سوزي آتش و بشر هاي فعالیت اثر در که هستند پایداري شیمیایی ترکیبات”  ها دیوکسین  ”، مرز بدون پزشکان سایت خبرنگار گزارش به
 را آن اعضاي مختلف شیمیایی ترکیب 100 که شوند می بزرگی خانواده شامل سموم از دسته این. اندازند خطر به را مردم سالمتی توانند می بودن سمی علت به

 .دهند می تشکیل

 سایر از تر سمی آنها از بعضی که طوري به است متفاوت آنها توسط شده ایجاد مسمومیت میزان و داشته شباهت یکدیگر با ترکیبات این مسمومیت تولید مکانیسم
 .هستند خانواده این  اعضا

 (TETRA CHLORO BENZO- P- DIOXIN 2،37،8(  دیوکسین – پی-بنزو تتراکلرودي 8 ،7 ،3 ،2 نام به شیمیایی ماده یک به که است عمومی نام دیوکسین

 شده تشکیل اند، شده وصل هم به اکسیژن اتم جفت یک توسط که آروماتیک حلقه دو از که بوده ترکیبات این بین در ماده ترین سمی و مهمترین که شده اطالق
 .است

 .گردد می متصل 7،8 ،2،3 هاي موقعیت در کلر اتم چهار ها ازحلقه یک هر به و میباشد مسطح ملکول این

 انسان در توانند می ها فالتوکسین ا مثل قارچی سموم همانند مواد این ( ENVIROMENT PROTECTION AGENCY) آ پی ایی سازمان گزارش اساس بر
 .کنند ایجاد سرطان

 یا گیاهان ي تهیه در اگر: نوشت «Ilse Aigner der» فدرال کشاورزي وزیر از نقل به ،«Dioxin» به آلمان طیور خوراك شدن آلوده از مفصل گزارش از پس 
 دام خوراك کنندگان تهیه و کنندگان تولید اگر  نگردد، مبدل جدي خطر یک به تواند می فعلی شرایط شود، می طیور خوراك ي عرضه و تولید براي که موادي سایر
 .هستند برخوردار الزم تکنولوژي که کنند تهیه منابعی از را مصرفی مواد سایر یا و گیاهان طیور، و

 ي منطقه در «Harles & Jentzsch» طیور و دام خوراك کنندگان تولید ترین بزرگ از یکی که بود شده معلوم پیش چندي :«ARD» گزارش به بنا
«Schleswig-Holstein » روان خاصیت که چرب اسیدهاي نفوذ سبب که بودند کرده استفاده طیور خوراك تولید آالت ماشین براي بیودیزل هاي فرآورده از 

 .کند نفوذ غذایی مواد به دارند، کنندگی

 .کند نفوذ دام خوراکی مواد به تواند می تزریق در کوچک خطاي یک با که چرا است، شده ممنوع روغنی ي ماده این از استفاده حال هر در

 ایجاد مدت، دراز در «Dioxin» مصرف مدت اثرات. باشد خطرناك تواند می نیز آن پایین غلظت حتی و هستند سمی مواد ي زمره در شیمیایی لحاظ به ها دیوکسین
 حیوانی مطالعات در. است شده شناخته گوارش دستگاه در اختالل و تیروئید تنفسی،  دستگاه در اختالل پوستی، شدید هاي بیماري بدن، ایمنی سیستم در اختالل
  .است شده داده تشخیص نیز زا سرطان اثرات مواد، از برخی

 به که است دیوکسینی آنها مشهورترین اما. اند شده بندي طبقه و شناخته زا سرطان عنوان به نوع 200 آن، ترکیبی شیمیایی مواد و دیوکسین گوناگون انواع از کنون تا
 .گردد می چربی هاي سلول تخریب سپس و ها چربی تجمع سبب که است این بدن در دیوکسین زایی سرطان خطر. شود می شناخته «Seveso» سم



 .دهند می تشکیل لبنی و گوشتی ویژه به غذایی، موارد را بدن به دیوکسین ورود عوامل از درصد 95 تا 90

 موضوع این به مجلس که اند خواسته ذیربط مسئولین بلکه بود، خبري هاي شبکه تیتر تنها نه آلمان، در Dioxin به طیور خوراك شده آلوده موضوع حال هر در
 .کند رسیدگی

 Hans-Michael» کشاورزي محصوالت و غذا بخش – کنندگان مصرف از حفاظت پارلمانی ي کمیته رئیس از نقل به «Ruhr Nachrichten» خبري شبکه

Goldmann» حزب از (FDP) با مقابله براي: افزود وي. کرد خواهد رسیدگی موضوع این به مجلس: افزود «Dioxin» ًصدا به فوري خطر هاي زنگ ي همه یقینا 
 .بود خواهد آینده ي هفته اواسط خصوص این در مجلس نشست: افزود وي]. هشدار آژیر[ آید می در

 .کرد خواهد رسیدگی تمام گیري سخت با امر در نیز بازرسان و اند کرده اندازي راه شدید کنترل جهت را مرکز هزار اکنون هم اند گفته مقامات

 .است شده ارائه بازار به تازه گوشت عنوان تحت نیز آلوده مرغ ي الشه تن 90 گوشت، توزیع برند یک ي ناحیه از که نمود اظهار وي

 یک از فقط: دهد می گزارش «Wilfried Hopp» دامپزشکی در مسئول مقام از نقل به آلوده غذایی مواد پخش گستردگی میزان خصوص در «ARD»  همچنین
 آنها از هزار چند شاید بتوانیم تا تالشیم در اکنون: افزود وي. است شده فروخته دیوکسین به آلوده مرغ تخم هزار 120 تقریباً «Soest» ي منطقه در آلوده ي مزرعه
  . کنیم آوري جمع بازار سطح از را

  

-  

 کاربرد اگرچه: گوید می زیست محیط کارشناس یک شمالی زنان موي و شیر در سموم مشاهده/ شالیزارها در کلره سموم از استفاده: شد عنوان مهر با درگفتگو
  .است کشور شمال شالیزارهاي در سموم این کاربرد دهنده نشان بررسیها اما است ممنوع کلره کش آفت سموم

 زنان شیر و مو روي گرفته صورت تحقیقات باغات، و شالیزارها در کلره سموم استعمال ممنوعیت وجود با: افزود باره این در مهر خبرنگار با گفتگو در برقی ماندانا
 .دهد می نشان مذکور هاي بافت در را سموم این حضور کشور شمال نواحی

 کمبود هوشی، ضریب آمدن پایین همچون اثراتی و شود می مختل کنند می مصرف را سموم این حاوي محصوالت که مادرانی جنین عصبی سیستم وي، گفته به
 .آید می پدید مادران این نوزادان در تیروئید به مربوط مشکالت و وزن

 آثار مذکور هاي بافت در: گفت و کرد اشاره است، شده انجام تصادفی صورت به کشور شمال مناطق مادران از نفر 50 موي و شیر روي بر که تحقیقی به برقی
 .شد مشاهده آنها از استفاده منع قانون وجود با سموم این وجود

 ترتیب این به: افزود و کرد تأکید شمالی استانهاي در باغات و شالیزارها در سموم این استفاده منع بر کشاورزي جهاد و زیست محیط ادارات جدي نظارت بر وي
 .شود جلوگیري ناپذیري جبران اثرات چنین بروز از باید

   از بسیاري در ددت مانند کلره سموم از استفاده 1972 سال از که اند فسفره یا کلره سموم از عبارت باغات و شالیزارها در مصرفی کش آفت سموم

  شد ممنوع دنیا کشورهاي

  



- 

 چربی در شده ذخیره سموم از نیمی تنها تا است نیاز زمان سال 20 از بیش گیرند، قرار نیز قرنطینه شرایط در اگر حتی دیوکسین به آلوده افراد شود می برآورد
 .شود دفع آنها بدن مختلف نسوج

 

  .دهستنها کش حشره و آفات دفع سموم عوامل از یکی

  

-  

 دنیا کشورهاي از بسیاري در ددت مانند کلره سموم از استفاده 1972 سال از که اند فسفره یا کلره سموم از عبارت باغات و شالیزارها در مصرفی کش آفت سموم
 .شد ممنوع

 مشکالت و وزن کمبود هوشی، ضریب آمدن پایین همچون اثراتی و شود می مختل کنند می مصرف را سموم این حاوي محصوالت که مادرانی جنین عصبی سیستم
  .آید می پدید مادران این نوزادان در تیروئید به مربوط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

-  

 شیمیایی عناصر از مملو شده سفت خاك چپ سمت ارگانیک، سالم خاك راست سمت عکس:  خاك بافت مقایسه

 شوند می نیز خاك شدن سفت موجب ها خاك کردن آلوده و ها آب کردن شور ضمن ازته، کود نظیر شیمیایی کودهاي

 مغذي مواد افزایش و خاك مفید جانواران بهبود و تقویت همچنین و کشت در تناوب شخم، کمترین و بیولوژیک و آلی کودهاي از استفاده, ارگانیک کشاورزي در
  است خاك بافت بهبود باعث خاك

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

-  

  محصول همان شیمیایی کشت راست سمت عکس ارگانیک، مزرعه:  چپ سمت عکس. خاك باروري مقایسه

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

-  

 بقیه از باالتر درصد چهل کشاورزان بین سرطان میزان آمار، آخرین طبق. است خطرناك کشاورزان خود براي همه از اول کشاورزي در شیمیایی مواد از ستفادها
  است جامعه

  

  



  

-  

  شوند می مضر گاهی هم سبزیجات

 هاي سبزي و است تر باریک آنها جوانه خروج قسمت که پیازهایی دارند، تري روشن رنگ که هایی زمینی سیب. کنید پرهیز درشت اي غده سبزیجات خرید از
 .اند بوده نیتراته مواد نفوذ معرض در کمتر و ترند سالم هستند ترد و ظریف که برگداري

 

 

 

  مسئوالن به هشدار

  گیرد نمی انس شیمیایی کود به آلوده محصوالت با بدن 

  

  

  

  

 کودهاي شیمیایی:

 در تواند می و دارد وجود نیترات کودها این تمام در. شوند می تغذیه فسفره و اوره ازته، کود چون کودهایی طریق از رشد مراحل تمام در سبزیجات اغلب امروزه
 کاهو، اسفناج، مثل اي بوته هاي سبزي در و شده هویج و پیاز زمینی، سیب چون سبزیجاتی شدن  سنگین و بزرگ موجب ها نیترات معموال. کند رسوخ محصول
 باالیی ماندگاري و خوب طعم آراسته، و سالم ظاهر برخالف محصوالت این اغلب. شوند می آنها سریع رشد موجب دار برگ هاي سبزي انواع و پیچ کلم برگ، کلم

 جمله از روشی هیچ با نیتراته مواد بدانید است خوب. شود کننده مصرف در گوارشی هاي سرطان انواع بروز به منجر تواند می آنها مدت طوالنی مصرف و نداشته
 .رفت نخواهند بین از کردن ضدعفونی یا شستشو پختن،

 

 شیمیایی سموم

 

 هاي سرطان انواع بروز سبب توانند می که هستند مواردي جمله از باال مصرف دوز با غیرمجاز سموم از استفاده یا زدگی آفت از جلوگیري براي موقع بی سمپاشی
 براي نشود، طی سم تجزیه جهت مناسب زمانی فاصله اگر و بوده پایدار بسیار سموم این متاسفانه. شوند کننده مصرف در پانکراس و پستان ریه، خون، لنف،



 و عوارض و بوده رشد حال در بسرعت ها بافت خردسالی سنین در که چرا دارند، قرار خطر این معرض در بیشتر کودکان. شود می آمیز مخاطره افراد، سالمت
 .دهد می قرار تخریب معرض در بیشتر را گروه این بدنی سیستم سموم، این از ناشی اختالالت

 

 فاضالب با آبیاري

 

. شوند بیماریزا و شده ها انگل تخم و ها ویروس ها، باکتري انواع به آلوده سبزیجات، که شود می موجب انسانی فاضالب از استفاده با سبزیجات کشت مزارع آبیاري
 و ها انگل تخم کردن جدا براي ظرفشویی مایع از استفاده تمیز، آب با شستشو و بوده ناچیز سبزي آوندهاي داخل به میکروبی هاي آلودگی نفوذ خوشبختانه

 .بود خواهد کارآمد بسیار ها میکروب انواع نابودي براي پرکلرین با ضدعفونی روش از گیري بهره

 

 سنگین فلزات

 

 پرورش پرتردد هاي اتوبان و شهرها به نزدیک هاي مکان در سبزیجات که این یا گیرد انجام کارخانجات صنعتی نشده تصفیه هاي فاضالب طریق از اگر مزارع آبیاري
  .کنند درگیر را کلیه و کبد حتی و اسکلتی عصبی، عضالنی، سیستم توانند می و بوده سمی بسیار فلزات، این. شوند می سنگین فلزات به آلوده زیاد احتمال به یابند

 

 ضریب کاهش چون عوارضی بروز به منجر تواند می مدت طوالنی در بدن به آن کم مقادیر ورود حتی که هستند آرسنیک و کادمیوم،جیوه سرب، آنها ترین سمی
 طریق از فلزات این متاسفانه. شود سرطان نهایت در و ایمنی سیستم اختالل مادرزادي، نقایص تمرکز، عدم افسردگی،  خوابی، بی پذیري، تحریک خستگی، هوشی،
 .ماند خواهند باقی سبزیجات بافت در همچنان و شوند نمی حذف پختن و کردن ضدعفونی شستشو،

  

  تهران استان اعتراض نشانه سرطان 

   
 شهروندان بدن که درحالی گیرد می قرار استفاده مورد باغداري و کشاورزي بخش در همچنان فراوان ضررهاي داشتن برغم شیمیایی سم و کود: مهر خبرگزاري -

  .است نگرفته خو شیمیایی سم و کود با هنوز مواد این به آلوده باغی و زراعی محصوالت از استفاده سالها برغم

 .است مدیون طبیعت به کند می تصور آنچه از بیشتر بسیار بشر که اي گونه به است کرده تامین را انسانها غذاي همواره طبیعت کرج، در مهر خبرنگار گزارش به

 لطف این مقابل در و داده قرار آنها اختیار در مطلوبی بسیار شکل به را جات میوه و سبزیجات گوشت، انواع جمله از انسانها نیاز مورد مختلف غذاهاي طبیعت،
 .است شده خواستار را خود در موجود خدادادي نعمتهاي از بهینه و مطلوب استفاده و احترام انسانها از فقط بزرگ

 زیست محیط و طبیعت تخریب به ناخواسته یا خواسته گاهی آن، در موجود خدادادي نعمتهاي از استفاده و طبیعت به احترام جاي به بشر متاسفانه امر، این وجود با
  است کرده دستکاري شکل بدترین به را آن و برخاسته



  

  

  

  

-  

  سرطان کبد...!!!

  است استاندارد حد از باالتر کشور سبزیجات و میوه در باقیمانده سم

 تهدید را شهروندان سالمت امر این که است استاندارد حد از باالتر کشور سبزیجات و میوه در باقیمانده شیمیایی سم: گفت تهران استان پزشکی گیاه انجمن رئیس
 .کند می

 و دارند مشکل باقیمانده کود و سم میزان نظر از اي گلخانه محصوالت در ویژه به کشور در شده تولید سبزیجات و میوه عمده بخش: داد ادامه نیا عسگري محمد
  است خطرساز بسیار آنها مصرف

  

  است کشاورزي محصوالت در شیمیایی سم و کود میزان کنترل عدم کبد، سرطان دالیل از یکی



 .کرد اشاره رحم و پروستات کبد، سرطان به توان می آنها میان از که دارد همراه به زیادي هاي بیماري یادشده، مشکل: کرد عنوان مسئول این

 هاي زمینه مهمترین از سبزیجات و میوه در باقیمانده کود و سم کاهش که است جدي عزم یک نیازمند یادشده هاي بیماري میزان کاهش: داشت اظهار نیا عسگري
 را شهروندان سالمتی گریبان این از بیش آن از ناشی پیامدهاي تا کند تغییر وقت اسرع در کود و سم میزان زمینه در مربوطه سیاستهاي است الزم. است عزم این
  نگیرد

 اي ویژه توجه امر این به ذیربط مسئوالن است الزم و نیست ممکن استفاده مورد روشهاي بهبود بدون کشور در عمومی سالمت ارتقاي: کرد اضافه نیا عسگري
 .کنیم عمل اساس این بر همواره است الزم و شود تولید افزایش و کمیت فداي کیفیت سبزیجات، و میوه تولید در نباید اینکه ضمن باشند داشته

 کشور مزارع عمده بخش در شیمیایی، سم و کود فراوان مضرات وجود با: گفت نیز خود سخنان از دیگري بخش در کشور کودي نیاز و گیاهی تغذیه ستاد عضو
  شود می استفاده محصوالت این از همچنان

  

-  

  تهران حاشیه در سرب به آلوده کشاورزي محصوالت کشت

 ادامه سرب به آلوده کشاورزي زمینهاي در نعنا و شیوید شلغم، کشت به ما هشدارهاي به توجه بدون کشاورزان: گفت شهرري شهرستان جهادکشاورزي مدیر
 .دهند  می

 

 به شهرري منطقه پیازهاي بودن آلوده بر مبنی شهر شوراي جلسه در بار تره و میوه سازمان مدیرعامل اظهارات به واکنش در مهر با گفتگو در درگاهی رضا محمد
 .کنم می رد را است شده کشت پیاز پاالیشگاه به نزدیک کشاورزي زمینهاي در اینکه: گفت سرب،

 

 عناصر، سایر و سرب به بودن آلوده اثبات و تحقیقات انجام از پس اما شد می انجام پاالیشگاه به نزدیک زمینهاي در پیش سال چند پیاز کشت: گفت ادامه در وي
 .شد متوقف امر این

- 

 تهران پاالیشگاه آلوده زمینهاي در ذرت و گندم کشت

 

 خیار، مانند محصوالتی کشت بعد به آن از که شد آلوده اطراف زمینهاي تهران پاالیشگاه نفت مخازن نشت از پس: کرد بیان شهرري شهرستان کشاورزي جهاد مدیر
 .گیرد می صورت ندارد، مشکل که آنجایی از ذرت و گندم کشت اما شد ممنوع)خوري تازه( گیاهان عبارتی به یا سبزیجات و پیاز

 

. کرد هزینه نیز تومان میلیون 150 حدود در و داد انجام الزهرا دانشگاه کمک با کشاورزي محصوالت بودن آلوده زمینه در را مطالعاتی پاالیشگاه: کرد مطرح درگاهی
 .شد اثبات سمی مواد برخی و سرب وجود نهایت در که گرفت قرار بررسی مورد کشاورزي محصوالت در را آن باقیمانده و نفتی مواد اثر تحقیق این در



 

 شده قناتها و آب چاههاي برخی شدن خشک باعث شده نشت نفتی مواد: داشت اظهار) پاالیشگاه اطراف زمینهاي( منطقه آب چاههاي بودن آلوده به اشاره با وي
 .کرد اشاره آباد اسماعیل و آباد درسان روستاي در آب چاههاي وضعیت به توان می نمونه طور به که است

 

 می پیدا کمتري آلودگی زمینها گیریم می فاصله پاالیشگاه از که اندازه هر اما هستند آلوده تهران پالیشگاه اطراف به چسبیده زمینهاي: داد توضیح ادامه در درگاهی
 .کنند

 

 

 چوب زراعت اگر. است تهران پاالیشگاه اطراف کشاورزي زمینهاي در کشت الگوي تغییر ها برنامه از یکی: داشت اظهار شهرري شهرستان کشاورزي جهاد مدیر
 .کرد پاالیش نیز را آلوده خاك توان می هستند، مناسب چوبی مصارف براي که درختهایی کاشت با شک بدون شود جایگزین

 

 .است نشده داده پولی تاکنون اما یافت اختصاص پول این سفرها دوم دور در: کرد بیان شهرري شهرستان در کشت الگوي تغییر درباره وي

 

 زمینهاي بودن آلوده از نیز شهرري شهرستان کشاورزان شود؛ می مطرح همیشه حرفها این: گفت است، سرب به آلوده شهرري شهرستان پیاز اینکه درباره درگاهی
 .اند شده متضرر کشاورزي

- 

 آلوده زمینهاي در شوید کشت توقف براي هشدار

 

 محصوالت این کشت شاهد مواقع برخی در: گفت نیز شهرري شهرستان در سرب به آلوده کشاورزي زمینهاي در شلغم و نعنا شیوید، کشت درباره مسئول مقام این
 باید است، غذایی امنیت حفظ متولی بهداشت وزارت که آنجایی از اما ایم داده زیادي هشدارهاي ما زمینه این در. هستیم است، سرب به آلوده که زمینهایی در

 .شود عمل وارد و کرده شکایت

 

 ندارد اختیار در قانونی اهرم جهادکشاورزي. کند برخورد منطقه کنندگان آلوده با باید سازمان این: کرد بیان نیز زیست محیط حفاظت سازمان وظیفه درباره درگاهی
 .کنند می عمل ها دستورالعمل اساس بر تنها و

 

 هاي برنامه و الزم آموزشهاي: گفت کشاورزي، زمینهاي در شلغم و نعنا و شیوید کشت از جلوگیري براي هشدار و منطقه کشاورزان آموزش به اشاره با وي
 .کنند نمی توجهی کشاورزان اما ایم کرده اجرا نیز تنبیهی و تشویقی



 

 

-  

  ه هاي مرجانی شده اند.صخر جدي هاي آسیب موجب کشاورزي سموم و ها کش آفت: دادند هشدار استرالیایی مقامات
  

  به گزارش سرویس محیط زیست خبرگذاري  دانشجویان ایران , ایسنا:

 و سموم از استفاده زمینه در شده خواسته کشاورزان از آن طی و منتشر مرجانی هاي صخره این منطقه در آب کیفیت درباره که است گزارشی حاصل اطالعات این
  .کنند بیشتري احتیاط شیمیایی مواد

 هایی روش از کشاورزان درصد 10 از بیش و میوه و گل دهندگان پرورش و باغداران از درصد 25 کردند تاکید مقامات این سی، بی بی خبري شبکه گزارش به
  .نیست تایید مورد که کنند می استفاده

  .است آلودگی منبع بزرگترین ،»کوئینزلند« شمال مرطوب اي حاره مناطق در نیشکر کارخانه گزارش، این بر بنا

 جزواین صخره ها  که حالیست در این و اند کرده آلوده را آبی سواحل از مایلی 40مسافت تا کشاورزي سموم و ها کش آفت از حاصل موادشیمیایی ایسنا، گزارش به
  شود می محسوب جهان طبیعی میراث فهرست در طبیعت ارزشمند هاي شگفتی

  

  

-  

  دارد وجود کجور جنگلهاي در باف ابریشم آفت طغیان احتمال
 در: گفت است کرده فروکش فقط و نرفته بین از کامل طور به بود آورده هجوم کجور جنگلهاي به که ناجور باف ابریشم آفت اینکه بیان با جنگلبانی مدیرجامعه
 .دارد وجود مجدد طغیان احتمال نشود اجرا کامل محافظتی هاي برنامه که صورتی

 و آفات کنترل توانایی نشود تصرف و دخل حد از بیش درآن که صورتیکه در و دارد پاالیی خود قدرت طبیعت: افزود مهر خبرنگار با گفتگو در نصرتی کاظم
 .دارد را امراض

 ها کاربري تغییر دلیل به و کرده پیدا افزایش جنگلها و طبیعی منابع به امراض و آفات هجوم طبیعت در انسان دخالت افزایش دلیل به اخیر هاي درسال وي، گفته به
 .آورد هجوم درختان از اي گسترده طیف به خصوص به آفت یک است ممکن و کرده پیدا بیشتري تنوع هم آفات میزبان

 نیروهاي کمک با بلکه: گفت کرد استفاده سموم از استفاده مانند باغی روشهاي از نباید عنوان هیچ به جنگلی مناطق در آفات با مبارزه در اینکه بیان با نصرتی
یک هاي روش مانند جنگلها براي مناسب آفات با مبارزه هاي روش بایستی نیاز مورد اعتبارات تأمین و متخصص  .برد کار به آنها حذف از کامل اطمینان تا را بیولوِ



 این با مبارزه براي کاملی هاي طرح و پروژه رسد می نظر به: داشت اظهار نیاز مورد اعتبارات فقدان و جنگلها سازمان در متخصص نیروي کمبود به اشاره با وي
 .است نشده انجام کجور و چالوس جنگلهاي در آفت

 صورت در ممکن و رفته بین از کامل طور به که کنیم تصور نباید: افزود کرده فروکش حرارت درجه کاهش دلیل به حاضر حال در آفت این اینکه بیان با نصرتی
 .کند طغیان مجدداً بعد سال آفت این با مبارزه علمی طرحهاي اجراي عدم

 که است بیشتر پروانگی مرحله در آن شدن اپیدمی و گسترش احتمال اما است بیشتر درختان براي الروي مرحله در ناجور باف ابریشم خسارت نصرتی، اعتقاد به
 .شود انجام کامل محافظت مرحله این در بایستی

 که صورتی در که کرده فروکش فقط و نرفته بین از کامل طور به بود آورده هجوم کجور هاي جنگل به که ناجور باف ابریشم آفت: گفت جنگلبانی جامعه مدیر
 .دارد وجود مجدد طغیان احتمال نشود اجرا کامل محافظتی هاي برنامه

 و اعتبار تامین عدم دلیل به که شوند می تبدیل پروانه به آینده روز چند طی و شده شفیره به تبدیل آفت این مانده باقی حاضر حال در کارشناسان، برخی گفته به
 این در.کرد استفاده روش این از توان نمی و شود می خارج دست از سورومن روش نام به پروانگی مرحله در آفت این با مقابله هاي شیوه از یکی زمان ها نیاز
  .شوند می آفت شدن گیج و آنها گیري جفت از مانع ها پروانه پرواز مسیر در تورهایی قراردادن با روش

-  

  افت با بیماري پارکینسون! رابطه مستقیم بین دو ماده ضد

 

 را پارکینسون بیماري به ابتال خطر مسکونی، هاي محل و مزارع نزدیکی در ها کش حشره و ها کش آفت معرض در قرارگرفتن دادند هشدار پزشکان:  نیوز سالمت 
 .کند می تشدید

 

. هستند افسردگی حتی یا و حرکات شدن کند پا، و دست غیرارادي لرزش شامل آن عالئم که است برنده تحلیل بیماري یک پارکینسون بیماري ایسنا، گزارش به
 .شوند می ظاهر متفاوتی هاي نسبت به مختلف بیماران در که دارد وجود هم دیگري عالئم اینها بر عالوه البته

 

 آفت نوع دو با پارکینسون بین رابطه به خود جدید آزمایشات در آنجلس لس در کالیفرنیا دانشگاه پزشکی علوم متخصصان آسوشیتدپرس، خبرگزاري گزارش به
 این. شوند می استفاده دنیا مختلف نقاط در و دارند جهانی کاربرد ها کش آفت این احتماال. شوند می پاشیده کشاورزي محصوالت روي معموال که اند برده پی کش
 .کنند می زندگی مزارع نزدیکی در که گرفته صورت افرادي روي واقع در بلکه نگرفته انجام کشاورزان و داران مزرعه خود روي مستقیما مطالعه

 

 به ابتال احتمال هستند تماس در مواد این با که افرادي در حاکیست رسیده چاپ به شناسی گیر همه اروپایی مجله در اي مقاله در که مطالعات این ایسنا، گزارش به
  .کند می پیدا افزایش درصد 75 پارکنیسون

  



  

 

  ارگانیک کشاورزي بخش در ایران تولیدات
  

 خرما و انار پسته، مانند محصوالتی مختص بیشتر بخش این در ایران پیشرفت یابیم، می در اخیر سال چند در ارگانیک بخش در کشاورزي تولیدات به نگاهی با
  .شدند شیمیایی سموم از استفاده به محبور کشاورزان نیز محصوالت این تولید در کشورها دیگر از کشاورزي محصوالت واردات علت به هم آن که است

  ایم.... نداشته پیشرفتی هنوز دامی هاي پروتئین و ذرت حبوبات، غالت، مانند اي عمده محصوالت تولید در کل در

  

  

 


