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  چکیده
 و سالم زندگی ايبر وقت همه در کافی و سالم غذاي به افراد همه دسترسی"عبارت است از ایی غذ امنیت  

پیشگیري از  نظراز  ویژهمین امنیت غذایی به أکشاورزي در قالب ت تولیدهايپرداختن به ابعاد کفایت و سلامت با این تعریف،  ".فعال
   ید غذا از مزرعه تا سفره، از سه زنجیره ارزش تولمین أتیابد. زنجیره ها و تغییر وضعیت درمانگرا در کشور اهمیت میبیماريبروز 
هاي سالم فناوري کشاورزي در تولید نهادهو تولید غذا تشکیل یافته است. بیشترین کاربرد زیست هاهاي کشاورزي، تولید محصولنهاده

. دولت قادر است با داردکشاورزي و غذا و دارو و همچنین حفظ محیط زیست  هايمحصولثیر اساسی بر سلامت و کیفیت أاست که ت
سالم و با کیفیت کشاورزي و  يهامحصولهاي نو، به تولید در جهت ارتقاي سلامت جامعه با استفاده از فناوري یان داخلحمایت از تو

در مطالعه حاضر تلاش شده  .رو استهروب هاییدشواريغذاي سالم از مزرعه تا سفره با  نیتأمد. البته تحقق زنجیره کنغذایی کمک 
با و هاي زیستی در کشاورزي کید بر استفاده از فناوريأها با ترفع آن به منظورموجود، پیشنهادهایی  هايمشکلضمن بررسی  ،است
   د.کشور ارایه شو هايقانونبه  توجه

  

  هاي شیمیایی، کود شیمیایی.سمسلامت  غذا، بذر، امنیت غذایی،  هاي کلیدي:واژه
 

  مقدمه
منابع  تخریب همچنینسلامت افراد جامعه و  ،کیفیت و سلامت غذادرباره  ومیعمهاي نگرانی افزایشبا  اخیرهاي در دهه  
هایی نظامحتی در کشورهاي پیشرفته نشان داده شده است که توجه شده است.  بسیار پایدار کشاورزياجراي اصول به طبیعی، 

این  .دارندمیگام بر کشاورزي يهامحصولتولید  یشهاي افزاها همگام با برنامهبومزیستحفظ تعادل و  پایداريکه در جهت  ندکارآمد
، نیاز به تولید است مصرف يالگوهاناشی از افزایش جمعیت و تغییر  به طور کلینیاز روزافزون کشور به غذا که در حالی است که 

در واحد  محصولاش به افزایش هاي اخیر، اهم تلکشت در سالهاي افزایش سطح زیربا توجه به محدودیت است.ده کربیشتر را ضروري 
 هایینهاده مصرف بیشتر، افزایشي هامحصول تولید براي تلاششده است. وابسته  آب مورد نیازبه  افزایش عملکردو یا  سطح محدود

 ل صومح ،یا میزان آب مصرفی زیرکشت هايزمین سطح واحد از بتواند بشر تا است داشته دنبال به را شیمیایی کودهاي همانند

 مصرف سطح، واحد در تولید افزایش ضمن پرمحصول، و شده اصلاح هايرقم کشت اخیر يهادهه دراز جمله،  .کند برداشت را بیشتري

  ). 10( است داده را افزایش شیمیایی هايسمو  کودها
غذاي  نیتأمش کشاورزي در ، نق1404بالادستی نظام از جمله سند راهبردي توسعه کشور براي سال  هايسندبا مراجعه به 

ا اثرگذاري بالا روي مجموعه چندوجهی امنیت (اثر غیرمستقیم بخش بکافی و ایجاد اشتغال پایدار ( اثر مستقیم بخش کشاورزي) 
 يهامحصول زمینهدر  ویژهبه واردات به وابسته نبودنغذاي مورد نیاز کشور در داخل و  نیتأم. اهمیت است چشمگیر کشاورزي)

رونق بخش کشاورزي و ایجاد اشتغال  از جمله،روشن است.  به خوبی راهبردي در استقلال سیاسی کشورمواد غذایی  ورزي وکشا
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 کارهايکاذب و  هايشغلبه شهرها، گرایش به سمت  نکردن بر بهبود کیفیت زندگی و مهاجرت افزون ،سودآور براي روستاییان
 و یک پازل بزرگتر به نام امنیت هايقطعه ،تمام این اجزا ،به شدت کاهش خواهد داد. در واقع هاي مرزيویژه در استانمجرمانه را به

توان به خروجی مورد نظر صنعت اما زمانی می ،قتصادي استو ا هایی چون امنیت غذایی، اجتماعیبه زیر مجموعه پذیرتجزیه
شود که به می تداوم و تکامل این صنعت زمانی حاصل دیگر، به عبارت  ود.شداده هاي مناسب به آن کشاورزي دست یافت که ورودي

هاي گذاريتبدیل شود. تکامل این چرخه نیز در بستر مناسب شامل مجموعه سیاست بومزیست با در تعادلیک چرخه پویا و خود اتکا 
 هايدستگاهبا توجه به آمار  مقالهسعی شده است در این . به همین منظور آیدبه دست میریزان این حوزه برنامه مدتو بلند مدتکوتاه

را وضعیت کنونی کشاورزي ایران  ،هاهاي خود این سازمانتحلیلاطلاعات و ذکر با بخش کشاورزي  مستقیم و غیرمستقیم درمسئول 
گذار دیگر مانند نحوه ثیرتأ هايلعامتنها کاهش تولید نبوده بلکه  ،شود. منظور از نقصتبیین احتمالی  هايقصو نده رکبررسی 

 ،نمونهبراي زا به پایداري این چرخه در نظر گرفته شده است. آسیب هايعامل در حکمها و قیمت تمام شده تولید نیز استفاده از نهاده
ازها و فرودهاي کشور با بیشترین سطح برداشت، با فر راهبرديمحصول شاخص و  در جایگاهسودآوري گندم  ،تنها در یک مورد

هزار تومان  400( 89تا  88 درپیپیدر دو سال که  براي مثالرو بوده است. وجود نوسان شدید سودآوري این محصول همتعددي روب
شرایط تولید را بسیار سخت کرده است. نتیجه این تولید ناپایدار بوده، هزار تومان در هکتار)  50(حدود  90تا  89در هر هکتار) و 

  بوده است. آن اقدام به عملیات کشاورزي نامطلوب  روستایی و به دنبالنوسان گندم، تضعیف رفاه جامعه بر واردات پر نافزو
انجام  هايبررسی. نتایج شودبه وضوح نمایان می ،موضوعکشاورزي بر این دو  ثیرتأی اهمیت کفایت و سلامت غذا، بررسبا 

موجود و افزایش ضریب امنیت غذایی، توسعه استفاده  هايدشواريرفع  برايها ارکبهترین راه از یکی که  دندهمینشان  کنونتاشده 
 بوده کشاورزي بخش سیاستگذاران و مدیران برداران،بهره توجه مورد هاي اخیرسالکه  در عرصه کشاورزي استزیستی  هاياز فناوري

 بهت مقررا و هاقانون از برخی تصویب ،حوزه این با بردارانبهره بیشتر آشنایی و کشور در صنعت این توسعه با همگام بنابراین است.

   .دکنکمک می کشور در هاآن مصرف شدن نهادینه
 از بخشی جایگزینی انداز،چشم سند در %1 تا هاخاك آلی ماده میزان افزایش بینیپیش ،موجود در کشور هايقانوندر بخش   

 کودهاي انواع یارانه %10 تا توسعه،  اختصاص چهارم برنامه 61 ماده ب بند اساس بر زیستی و آلی کودهاي اب شیمیایی کودهاي

 و کودهاي آلی با شیمیایی کودهاي %35 تا جایگزینی بینیپیش وزیران، تئهی مصوبه اساس بر زیستی و آلی به کودهاي شیمیایی
 و توسعه پنجم برنامه پایان تا سطح زیرکشت %25مهارگرها تا طه جایگزینی با زیستشیمیایی به واس هايسمو کاهش مصرف  زیستی
 از طبیعی منابع و کشاورزي وريهبهر قانون کشاورزي در ايهمحصول کیفیت به توجه و نسخه اساس بر شیمیایی کودهاي مصرف

  .شودمهارگرها و زیستزیستی  و آلی کودهاي کاربرد توسعه اعثتوانست بمی هاآن تحقق که اندهاي مصوب قانونی بودهبرنامه جمله
. ستاها سنگین و نیترات فلزهاي، تجمع هاسمکاهش باقیمانده  به منظورسعی در تبیین راهکارهاي زیستی  ،در این مقاله  

که  هستند يدیگر هايموضوعواد غذایی اي مدر کیفیت تغذیه هاو ویتامین ضروري يهاریزمغذي سازيغنیهمچون  هاحثمبسایر 
  د.نداررا هاي زیستی با استفاده از فناوريقابلیت ارتقا 

  

  امنیت غذایی
، اقتصادي، اجتماعی، کشاورزي و زیستی هايعاملاي از مفهوم امنیت غذایی بسیار گسترده است و به وسیله تعامل دامنه

طبق  کند.بروز میسطح کلان و توزیع عادلانه به منظور دستیابی همه به آن  عرضه کافی مواد غذایی در که درشود فیزیکی تعیین می
گردد و با توجه به جوانی جمعیت و میتأمین نیاز مواد غذایی از طریق واردات  %40آمار و اطلاعات موجود در کشور، هم اکنون حدود 

به یکصد میلیون نفر خواهد  %6/1ن با نرخ رشد سالیانه آینده جمعیت ایرا شناسان، در دههگرفته توسط جمعیت وردهاي صورتآبر
  رسید. 



فناوري کشاورزي و سلامت غذازیست  

١٠٥ 

 

اند مهم پرداخته موضوعاز این  هاییهاند که هر یک به وجمختلفی از امنیت غذایی ارایه کرده هايریفمنابع معتبر جهانی تع  
   د:شواشاره میها به آندر زیر  که

 ) سطح جهانی به منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثی کردن ): عرضه مستمر مواد غذایی اصلی در 1975سازمان ملل
 .قیمت غذا هاينامطلوب نوسان اثرهاي

  اصلی مورد نیاز  غذاهايبه  وقتکه همه مردم در همه ): اطمینان از این1984فائو، ملل متحد ( کشاورزي خواربارسازمان
 داشته باشند. اقتصاديخویش دسترسی فیزیکی و 

 ) زندگی سالم و فعال تأمین  براي وقتکافی در تمام  ): دسترسی همه مردم به غذاي1986بانک جهانی. 

 ) به غذاي کافی، سالم و مغذي دسترسی فیزیکی و  روزها): امنیت غذایی یعنی همه مردم در تمامی 1996اجلاس جهانی غذا
 راي یک زندگی فعال و سالم فراهم سازد.ب ،اي سازگارهاي یک رژیم تغذیهاقتصادي داشته باشند و غذاي در دسترس، نیاز

 

  کشورموجود در  هايقانون
، در است یکی از شرایط ضروري براي داشتن مردمی سالم و با تغذیه خوب کهامنیت غذایی  موضوعبا توجه به اهمیت   
  :استر ها به شرح زیهایی از آناست که بخش شده تأکیدتوجه و  به آنبالادستی کشور ایران نیز  سندهاي

  قانون اساسی 
و  محرومیتفقر و  کردن کنریشهو  جامعه اقتصادي استقلال مینأت براي ،قانون اساسی کشور 43اصل  9و  7بر اساس بندهاي 

 شود:میاستوار  زیرضوابط  اساسبر  ایران اسلامی جمهورياو، اقتصاد  آزادگیرشد، با حفظ  جریاندر  انسان نیازهاي برآوردن

 . کشوراقتصاد  پیشرفتو  توسعه براي ،احتیاج نسبت بهافراد ماهر  تربیتو  فنونو  علوماز  استفاده - 7بند 

 مرحله بهرا  کشورو  کند مینأترا  عمومی نیازهاي که صنعتیو  ، دامیکشاورزي هايتولید افزایشبر  تأکید - 9بند 
   برهاند. ستگیواببرساند و از  خودکفایی

   1404انداز جمهوري اسلامی ایران در افق چشمسند 
  هایی خواهد داشت:انداز چنین ویژگیایرانی در افق این چشم جامعه

 هاي برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت
  مند از محیط زیست مطلوب.، تبعیض و بهرهدور از فقر، فساد

   1404چشم انداز بخش کشاورزي در افق 
  اساسی و توسعه صادرات يهامحصولتوانمند در برقراري امنیت غذایی، خودکفایی در. 

 ژنتیکی هايذخیرهبرداري پایدار از منابع طبیعی، محیط زیست و پیشرفته در حفاظت، احیا و بهره.  
   بلاغی اقتصاد مقاومتیهاي اسیاست

جایگاه  يسازي و اجراي نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوري به منظور ارتقابنیان، پیادهپیشتازي اقتصاد دانش
 بنیان در منطقه.بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشو خدمات دانش هامحصولجهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات 

   کلان نظام علم و فناوري کشاورزي هايهدف
  اساسی، تولید غذاي سالم و پاك و  يهامحصولامنیت غذایی، خودکفایی در  تأمیندستیابی به علوم و فنون مورد نیاز براي

 .تولیدهاافزایش کیفیت 

  و خدمات بخش تولیدهااز کل  %50به بیش از  ،و خدمات کشاورزي مبتنی بر دانش و فناوري هامحصولافزایش سهم ارزش. 
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  غذا کافی بودن
 بزرگاجتماعی  دشوارياست و دستیابی ناکافی به غذا، یک جامعه یابی به غذا یکی از حقوق اجتماعی و فرهنگی افراد ستد  

در کنند که می گرسنگی مزمن را تجربهدر جهان میلیون نفر  842 شود حدوددر حال حاضر برآورد می هاست که جریان دارد.در سده
پیشرفت است که  سدهدهد. این امر، پیامد ربع درصدي را نشان می 3 به تقریب، کاهشی 2013میلیون نفر در سال  868 مقایسه با

 امنیت غذایی جهانیهایی، چنین پیشرفت وجود با )6( کاهش یافته است %17تاکنون  1990سوءتغذیه از سال  تعداد افراد دچار
   .یک چالش باقی مانده است صورتبه همچنان 

تولید ، تا هاي کشاورزينهادهزنجیره از ابتداي فرایند تولید ایجاد غذا،  کافی بودنتوجه در بحث  نیازمند هايتهاز نک  
این  دریا نقص  نبود زیرا ،باید همخوانی مناسبی در این زنجیره وجود داشته باشد .استنهایی محصول غذایی  کشاورزي و هايمحصول

 هايمحصولو براي  شودمیتوجه  بسیاراین موضوع به یافته، در کشورهاي توسعه .خواهد شد غذاو کفایت زنجیره باعث کاهش کیفیت 
از مزرعه تا سفره بحث جدیدي است که به دلیل وجود  تأمین اساس زنجیره  ،. در ایرانانجام می شودمختلف  هايحدر سطغذایی 

 ،کشاورزي هايمحصولمانند تولید  ،هاهر گونه مسئول سازمانی در برخی دیگر از حوزه نبودها یا ختلف در برخی حوزهقانونی ممتولیان 
سفره، نیاز است سهم غذا در سبد  مواد غذایی از مزرعه تا تأمین هاي بر موضوع تعریف زنجیره افزوناست.  نادیده انگاشته شده

به سبد غذایی ایرانی اقتصاد هر خانواده  % 40تا  38بین  ،مثال برايمیزان مصرف نیز مشخص شود.  نسبت هزینه و دلیلخانوارها، به 
بنابراین تهیه و تولید غذاي سالم و با کیفیت وظیفه  .خانوار اختصاص دارد که این آمار نشان دهنده اهمیت غذا در هر خانواده است

  .)3( ستامهمی است که برعهده دست اندرکاران این صنعت 
    

  میزان تولید
و میلیون هکتار زمین زراعی مناسب وجود دارد  50در ایران حدود شده توسط وزارت جهاد کشاورزي بر اساس آمار منتشر

 112به  1393میلیون تن در سال  104کشاورزي از  هايمحصولمیزان تولید  .)5د (قرار دارمیلیون هکتار از آن زیرکشت  16حدود 
میلیون هکتار  4/2هاي کشور سطح بارور باغ 95در سال  .درصدي است 5/15رشد  نشانگرافزایش یافته که  1395در سال میلیون تن 

. میزان تولید استمتعلق به انگور، سیب، خرما، بادام، پرتقال و گردو  پس از آن،بوده که بیشترین سطح بارور مربوط به پسته و 
 هايمحصولسطح  95تا  94زراعی، در سال زراعی  هايمحصولدر حوزه لیون تن بوده است. می 21باغبانی نیز حدود  هايمحصول

زراعی در این سال حدود  هايمحصول میلیون هکتار بوده که بیشترین آن مربوط به غلات بوده است. میزان تولید 77/11کشت شده 
باغی، مزیت نسبی کشور در صادرات  هايمحصولتأمین ت زنجیره وضعیدر بررسی  پذیرتوجه هاينکتهاز  .است میلیون تن بوده 83

  است.  هامحصولاین 
  

  مواد غذایی واردات
هاي لازم، تا ضمن تدوین سیاست ستهابر عهده دولت  امنیت غذایی تأمین ارایه شده ، وظیفه اصلی  هايریفتعبا توجه به 

غذاي کافی،  تأمین عمل، براي مرتبط با این موضوع را صورت دهند. در  هايقانونر مورد نیاز براي اجرایی شدن هر چه بهت هاياقدام
در  هاي اصلیکه باید امنیت غذایی یکی از اولویتاینشایان توجه . تواند مبتنی بر تولید داخل یا واردات باشدها میرویکرد اصلی دولت

  .باشد ريکشوهر در ها اي و اجرایی دولتهاي توسعهبرنامه
هاي لازم و قانونی بر نظارت نبودبر  افزون ،غذاي کافی از تولید داخلی تأمین امکان  نبودکشور ایران،  کنونیمسئله مهم 

 95کشاورزي در سال  هايمحصولکشاورزي است. بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي ارزش دلاري واردات  هايمحصولسلامت 
   ).5ت (از کل ارزش واردات کالاهاي غیرنفتی بوده اس %6/20 از کل وزن و %3/55 که معادل سهملار بوده میلیارد د 7/8بیش از 
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میلیون خانوار ایرانی، سهم مواد خوراکی و آشامیدنی  20در سبد مخارج  در میانگین، دهند کهنشان می ارایه شده هايآمار
پس از مسکن بیشترین هزینه  ،. بر این اساس) 3( است %4/10 ترابريو  %6/4پوشاك  ،%4/33، مسکن %8/5، بهداشت و درمان 6/24%

سال در ایران معادل  متوسط هزینه غذاي هر خانواده در طول یک اي دیگر،از زاویه. استدر هر خانواده مربوط به خوراکی و آشامیدنی 
که با  استمیلیارد دلار  46هزار میلیارد ریال معادل  1620 ایرانی انوادهمیلیون خ 20حجم بازار براي  بنابراینمیلیون ریال و  87/80

وابستگی هر خانواده از منظر اقتصادي به واردات حدود  میزان، 95میلیارد دلار واردات بخش کشاورزي در سال  7/8احتساب حدود 
صورت بروز مسایل سیاسی یا ایجاد نوسان قیمت در  در زیرااین موضوع تهدید امنیت غذایی را در پی خواهد داشت، بوده است.  19%

  قرار خواهد گرفت.و تاثیر در معرض تهدید  مستقیمها خانوادهو امنیت بازارهاي جهانی، سلامت 
  

  کیفیت نظارت بر سلامت و
سلامت  غذا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وظیفهتأمین از نظر وظایف سازمانی، وزارت جهاد کشاورزي وظیفه 

کلان و هماهنگی بین  ذاريگسیاستبر موضوع داشته و وظیفه  سلامت و امنیت غذایی نظارت عالی غذا را بر عهده دارند. شوراي عالی
   دستگاهی را بر عهده دارد.

اورزي و هاي کشدر عمل، زنجیره تأمین  غذا از مزرعه تا سفره خود از سه زنجیره مرتبط با هم تولید نهاده، تولید محصول
هاي بعدي داراي مشکل شده و در نتیجه تأمین  ). در صورت بروز اشکال در هر زنجیره، زنجیره1تولید غذا تشکیل شده است (شکل 

ها، نظارت نسبی توسط دهد که در حوزه تولید و واردات نهادههاي موجود در کشور نشان میمحصول تکمیل نخواهد شد. بررسی قانون
هاي دولتی وجود دارد و زنجیره سوم تولید غذا نیز با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شکل ها و سازمانبرخی دستگاه

یافته است و  هیچ نهاد مسئولی هاي کشاورزي در کشور است که بدون نظارت مدون و سازمانگیرد. تنها زنجیره تولید محصولمی
  نیست. موظف به بررسی و نظارت بر این بخش

  

  دهد.کشاورزي و تولید غذا که زنجیره مزرعه تا سفره را تشکیل می هايمحصولسه زنجیره مرتبط با هم تولید نهاده، تولید  - 1شکل 
  

د و در نکها در ابتداي زنجیره اول با استفاده از توان داخلی مینهاده تأمین ریزي سعی در در بهترین حالت دولت با برنامه
با انجام واردات در انتهاي زنجیره سوم، رفع  وضع،اما در بدترین  ،شکل خواهند گرفتبر مبناي تولید داخل ها نیز ه سایر زنجیرهنتیج

   گیرد.در مرزها صورت می فقطبر سلامت و کیفیت و نظارت  نیاز غذایی خواهد شد
  

  سلامت غذا
      نتایج برخی . دارداهمیت غذا  کافی بودنبه اندازه سلامت غذا موضوع  ،امنیت غذایی ارایه شد که در توضیحطورهمان

 کاربه  کشاورزى هايمحصول تولیددر  که شیمیایى هايسمو  کودها دهد که به طور کلی بدمصرفیصورت گرفته نشان می هايبررسی
جسمی و ذهنی،  هايهمچون اختلال هاییخطرش با افزای هاسمها و باقی مانده سنگین، نیترات فلزهايتجمع  دلیلرود به مى

   .کندهورمونی و مانند آن سلامت جامعه را تهدید می هاياختلالها، سرطان



 ملبوبی و حببیب پور

١٠٨ 

 

محور  -محور یا جامعه درمان - يایجاد جامعه پیشگیر با طرح موضوع به دو صورتسلامت جامعه  موردنقش دولت در 
تولید نهاده،  زنجیرهتولید غذا در هر سه  مسیرشود تا با کنترل و نظارت بر تلاش میمحور  -پیشگیرياست. در جامعه  پذیرتوضیح

اطمینان حاصل شود و در این صورت میزان بروز بیماري در جامعه کنترل  هامحصولمحصول کشاورزي و محصول غذایی از سلامت 
در  هامحصولسلامت نشدن خواهد بود که به دلیل پایش ور مح -جامعه درمان ،بود. در نقطه مقابل شده و در سطح پایین خواهدکامل 

هاي دولت صرف هزینه بنابراینخواهد بود و  پذیربینیها از جمله سرطان در جامعه پیش، امکان بروز و شیوع بیماريهر سه زنجیره
ب از روند نامطلو اما ،شودشکی تلقی میهاي جامعه پزاقی که موفقیتفات درمانی خواهد شد.هاي توسعه روشایجاد بیمارستان و 

 .)منتشر نشده، میديامنصور ي دکتر محور - (مقاله درمان حکایت دارد محوري -درمان

براي  .که عبارتند از کود، بذر و سم استهاي کشاورزي غذا مربوط به تولید نهاده تأمین طور که اشاره شد زنجیره اول همان
میلیارد  650معادل  اشاره داشت که 95هاي کشاورزي در سال یارانه نهاده توان بهلت در این ارتباط میهاي مستقیم دوهزینه مقایسه
  هاي مزبور آورده شده است.هاي زیر تحلیلی از وضعیت نهادهدر بخش بوده است. )بودجه کشور %23/0(تومان 

  

  شیمیایی هايکشآفت
. )13( برابر کشورهاي توسعه یافته است 13ها در کشورهاي در حال توسعه کشآفت و هاسمرسمی، مصرف بر اساس آمار غیر  

تر گرم در هکتار با مشکل کیفیت پایین 562ه مؤثرگرم در هکتار و در ایران میانگین مصرف ماده  1000میانگین مصرف جهانی سم 
تا  22بین کشور  سالیانه مصرف، 86از سال  هاسمارانه با وجود حذف یسازمان حفظ نباتات، ریاست  96بر اساس گزارش سال . است
زمینی و جالیز، ذرت و سیبصیفی و  هايمحصولجو، برنج،  گندم، مانند زراعی هايمحصولبراي  هاسماز  %75. هزار تن است 25
حاکی از توزیع  هاهور است و مشاهداین آمار رسمی کش .شوندمصرف میدر پسته و سیب  مقدار باغی و بیشترین هايمحصولدر  25%

کشاورزي  هايمحصولشیمیایی در  هايسمباقیمانده  مرزي است. هايویژه در حاشیهه غیرمجاز ب هايسموسیع (تا دو برابر آمار فوق) 
 . )4( ها بوده استسلامت آن هايههمواره یکی از ملاحظ

لنف، خون، ریه، پستان و پانکراس  مانندها و بروز انواع سرطان کشانواع آفت هاي جسمانی نیز ارتباط بینایجاد آسیب نظراز 
هاي اخیر در سال %100تا  50افزایش تومورهاي سیستم عصبی در حدود  ،هایی در این زمینه ارایه شده اند. مثال آنبررسی و گزارش

، بدمصرفی در کشور استتر از میانگین جهانی ر کشور ایران پاییند هاسممیانگین مصرف براساس آمار رسمی  هکبا وجود این. است
 زیر خلاصه کرد: موردهايتوان در آن را می هايدلیلوجود دارد و از جمله 

   است دلار 3/5کش مصرفی میلیون دلار و متوسط قیمت هر کیلوگرم آفت 138مصرفی در کشور  هايسمارزش اقتصادي ،      
 .استدلار  7/12ر دنیا که دحالیدر

 66% شودمی اريخرید از چین و هند با قیمت و کیفیت پایین وارداتی کشور هايسم.  

  ها.کنندگان آنمرزي با سودآوري بالاتر براي توزیع هايمنطقهدر  ویژههغیرمجاز ب هايسمقاچاق 

  هاسم در موردکافی کشاورزان و کارشناسان  شناختنداشتن. 

 خطرکم هايسمبه  دسترسی نبود الا وقیمت ب.  

 موجود در بازار هايسمبرخی  کارایی لازم نداشتن.  

 تبعیت سنتی از سایر کشاورزان.  

 هاي غیر مجاز.وجود فروشگاه 

 هاسمهاي کنترل کیفیت آزمایشگاه کمبود 

  شود.سی نظارت میها  که موجب کاهش کیفیت و دسترکشو آفت هاسم ترابرينابسامانی در سیستم 

 مشترك هايتداراي آف گیاهانو پیوسته  پیدرپیهاي انجام کشت. 
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  مینی و پستهزبا مصرف سم زیاد مانند درختان میوه، جالیز، گوجه فرنگی، سیب هامحصولکاشت بی رویه و بدون کنترل. 
 

  کودهاي شیمیایی
توان به تحمیل هزینه زیاد به میشده است که  هاییدشواري موجب بروز رویه کودهاي شیمیاییمصرف بی ،به طور کلی

، تجمع نیترات و هامحصولخاك، آلودگی منابع آب آشامیدنی و خاك، کاهش کیفیت  پویاییاقتصاد کشور، برهم خوردن تعادل 
باعث کاهش  کاربرد کودهاي زیستی .کردها اشاره نظامبومانسان و دام و برهم زدن تعادل تهدید سلامتی ها و سنگین در آن فلزهاي

   .)14( گرددمیبه طور میانگین  %50 کمینهمصرف کودهاي شیمیایی 
مصوبه شوراي عالی اقتصاد،  باوجود و بودجه کشور) بوده است %19/0(میلیارد تومان  530معادل  95یارانه کود در سال 

به  به طور عمدهکودهاي فسفاته و پتاسه  این،بر  افزون .یابداختصاص می به خرید و توزیع کودهاي شیمیایی در کشورتنها یارانه کود 
نظارت  کمبودبر  افزونشیمیایی  هايسم. همانند حوزه ستبرداري در مرز ورود مبنابر نمونه تنهایعنی نظارت  ندستهصورت وارداتی 

آلاینده شیمیایی (سرب،  3، پایش 1390در سال  شود.شاهده میمصرفی در این حوزه نیز مموجود در بازار، بد يهامحصولفی بر کا
صورت گرفت و نتایج  بار شهرداري تهرانو تره میادینتوسط سازمان  هاو صیفی هاسبزيها، گروه میوه 3) در نیتراتو  موکادمی

اي با روش گلخانهغیر اي، انواع سبزي، خیارلخانهگفرنگی، خربزه، پیاز، خیار زمینی، گوجهمحصول شامل هندوانه، سیب 8آزمایش روي 
 و )%7/9( کادمیوم ) و%7/3( سربمانند سنگین  فلزهاي داراي محتواي بالاتر از حد مجازها نمونهاي از بخش عمدهکه آماري نشان داد 

 با زمینی و هندوانهاي، خیار رسمی، سیبخیار گلخانهشامل  هامحصولترین خطرپر ،بر این اساس .اندبوده )%64( نیترات از همه مهمتر
 اند. بوده %3/67در  آلودگی بالاتر از حد مجاز میانگین

  زیر خلاصه کرد: ردهايتوان در موهاي ناشی از مصرف بیش از اندازه کودهاي شیمیایی را میبه طور کلی خسارت
 ش کمیت و کیفیت (عطر و طعم) محصول.کاه  

  اورانیوم و بور در خاك و گیاه. سنگین مانند کادمیوم، هايفلزتجمع  

 ،ها توسط ریشهآهن، روي و سایر ریز مغذي کاهش جذب مس.  

 خاك ارتخریب ساخت.  

 ها و مرگ و میر آبزیانها به مواد شیمیایی، رشد بیش از حد جلبکآلودگی آب.  

 آلودگی منابع آب آشامیدنی به مواد شیمیایی  

 ر. بر اساس آمار منتشستاآبزیان پرورش در حوزه  هاآنجالب توجه در مصرف کودهاي شیمیایی، استفاده از  ايهنکتهاز   
هزار تن  40 تا 25هزار هکتار بوده است و براي این مقدار، به میزان  51، سطح زیر کشت ماهیان گرمابی در کشور، 1393شده در سال 

بر ایجاد سمیت در ماهیان مصرفی، موجب ایجاد  افزونکه ) 2(کود دامی مصرف شده است هزار تن  508 تا 355کود شیمیایی و 
  شود. هاي زیر زمینی میآب به دنبال آنآلودگی در استخرهاي پرورش ماهی و 

  

  بذر
که سطح  استتراریخت  بذرهايکشاورزي، از جمله بازارهاي شناخته شده داراي گردش مالی بالا مربوط به  بذرهايدر بازار   

بر کشورهاي  افزونتراریخت  هايمحصولمیلیون هکتار بوده است. کشت و تولید  185میلادي،  2016ها در پایان سال نزیر کشت آ
تولید و کشت  هايسودمندي از پژوهشگران، برخیدهد. نشان می يشمگیرچصنعتی، در کشورهاي در حال توسعه نیز رشد 

  :اندین برشمردهرا چنتراریخت  هايمحصول
  اقلیمتقویت امنیت غذایی و پایداري تولید با وجود تغییر.  

  هاي شیمیاییکشثر حشرهؤمیلیون کیلوگرم ماده م 443کاهش مصرف. 
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  هامیلیون اتوموبیل از جاده 9که معادل حذف حدود  2010تنها در سال  دي اکسید کربن،میلیارد کیلوگرم  19کاهش تولید 
  .ستا

 میلیون هکتار زمین 91جویی در کشت زیستی از طریق صرفه حفظ تنوع.   

 هايمحصولافزایش خواهد یافت، بلکه  هامحصول تولید، نه تنها تراریخت هايمحصولبا تولید و کشت بر این باورند که در نتیجه 
  وارد بازار مصرف خواهند شد. يمحیطی کمترمخرب زیست اثرهايتر با سالم

  

  امتهاي سلهزینه
کلی سلامت به صورت درصدي  هزینهسرانه کلی سلامت،  هزینهبه طور کلی نشانگرهاي گردش مالی در نظام سلامت شامل 

هاي ملی شامل در جامعه، هزینه بیمهو خصوصی، پوشش  دولتیکنندگان خدمات تأمیناز درآمد ناخالص ملی، پرداخت از جیب، سهم 
هاي دولتی براي تولید نیروي انسانی و یارانه ،ها (کود، سم و بذر)ه)، نهادغیرهتنوع زیستی و  صرف منابع پایه (آب، خاك، انرژي،

  .هستند کشاورزي و غذایی هايمحصول
ها سیر صعودي داشته اخیر هزینه هايسال درایران، که در دهد هاي سلامت بر حسب کارکرد نشان میبررسی روند هزینه  

میلیارد تومان در  8500منتشر شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه درمان بیماران سرطانی بر اساس آمار است. 
شود در کودهاي شیمیایی به آن افزوده میلیارد تومانی  500و یارانه  مصرفی میلیارد تومان کود 3000سال است که چنانچه هزینه 

  شود. بودجه کشور بدون ایجاد هر گونه ارزش افزوده هزینه می %5/4 ودمیلیارد تومان معادل حد 12000 سالیانه مجموع
  

  فناوري کشاورزيزیستالزامی راهکارهاي 
 در نقش مهمی هاي زیستیویژه فناوريهب هاي نویناستفاده از فناوري کشور، در موجود منابع محدودیت توجه به با امروزه

این حوزه از  در بیشتري قابلیت که هاییامعهجکه طوريبه دارد. کشاورزي هايتولید وري درهرهافزایش بو  هانهاده استفاده از کاهش
  . ي دارندترو اقتصادي ترسالم محصول به دسترسی ،باشند داشتهفناوري 

. داردان دارویی نقش ها و مراتع و گیاهتوده، جنگلفناوري کشاورزي به طور کلی در چهار حوزه تولید غذا، تولید زیستزیست
هاي تولید گیاهان تراریخت مانند ذرت، پنبه، کلزا، فناوري کشاورزي در حوزهبا توجه به اهمیت امنیت غذایی در حوزه غذا، زیست

شت بافت هاي کمهارگرها، تولید بذر، نهال و نشاء سالم با استفاده از روشزمینی، تولید کودهاي زیستی، تولید زیستسویا، برنج وسیب
هاي تشخیصی هاي خوراك دام، طیور و آبزیان و در نهایت تولید کیتهاي دام، طیور و آبزیان، تولید مکمل، تولید واکسنفزاییو ریزا

  .داردثري ؤهاي مهم گیاهان، دام، طیور و آبزیان نقش مبیماري
ها به بوده و با نفوذ آن مؤثرکیفیت کشاورزي سالم و با هايمحصولهاي کشاورزي و تولید نهاده مورددر  یاد شدههاي حوزه  

فایده اقتصادي استفاده از کود  -تحلیل هزینه "اي که با عنوان در مطالعهعرصه کشاورزي، توسعه چشمگیري صورت خواهد گرفت. 
فناوري کشاورزي فارش کارگروه زیستبه س " اي)دانه(مطالعه موردي: گندم و ذرت کشاورزي در ایران هايمحصولزیستی در تولید 

انجام شد، نتایج حاصل از تغذیه تلفیقی کودهاي آلی، زیستی و شیمیایی روي دو محصول  1393در سال  فناوريستاد توسعه زیست
گزینی انواع صورت گرفته سناریوهاي مختلفی براي جای پژوهشبررسی و تحلیل شدند. در  میدانی،هاي گندم و ذرت، با استفاده از داده

  ،. بر این اساسشدندو ارزیابی  لیلها تحها، تعریف و نتایج آن، فسفاته و پتاسه با مشابه زیستی آننیتروژنهکودهاي شیمیایی 
که در مجموع سود ناشی از تغذیه تلفیقی براي گندم در هر هکتار  ندها ارایه شدهاي مختلف سودآوري بررسی و نتایج آنشاخص
   .)1( تومان براي هکتار محاسبه شد 1383,781تومان و براي گیاه ذرت معادل  484,500معادل 
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  بنديجمع
 هاي کشاورزي واردات نهادهواقلیمی، مدیریت تولید و  هايکشاورزي، تغییر تولیدهايهمچون ناپایداري سودآوري  هاییاملع

 ها بر این اساس موجب شدهآن نشدن بنديکشاورزي و رتبه هايمحصولو سلامت  سیستم نظارت بر کیفیت نبوداز همه مهمتر 
لید محصول ها و توتولیدکنندگان هر راهی براي کاهش هزینهاز یک سو  زیرا ،شود ناپذیربینیکشاورزي پیش هايمحصولسلامت 

هاي شخصی خود یا دیگران و سلیقه هاهحل و گاهی فریفته شایعکنندگان در پی راه از سوي دیگر،  مصرف گزینند وبیشتر را بر می
، هاي سالم (کودتولید نهاده تأمین با فناوري کشاورزي زیستکنند. را انتخاب می المسناهاي غیربهداشتی و اند و گاه راهسردرگم شده

   یت تولید غذا، حفظ سلامت غذا، حفظ آب و خاك، حفظ تواند موجب افزایش و بهبود کیفبذر) در ابتداي زنجیره ارزش میسم و 
اجتماعی نیز  -اقتصادي از نظرفناوري زیست ها از محیط زیست و حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی شود.ها، حذف آلایندهنظامبوم

 دنبالملی، افزایش درآمد بخش کشاورزي و به وري در تولید غذا، افزایش اشتغال، افزایش تولید ناخالص سزایی در افزایش بهرهبه تأثیر
هاي از جنبه ویژههب هاي انسانی و مالی در این بخش، حفظ منابع ارزي و در نهایت بهبود رفاه اجتماعیآن ورود و ماندگاري سرمایه

  داشته باشد. تواندمی بهداشت و سلامتی
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Agricultural Biotechnology and Food Safety 

 
Mohammad Ali Malboubi1, Fatemeh Habibpour Mehraban2 

 
Food security can be defined as “access of all people to sufficient and safe food at any time to 

have active and healthy life”. Indeed, focusing on sufficiency and the health of agricultural products 
as two major aspects of food security leading to the prevention of diseases incidence are important 
while changing the current therapeutic approach in the country. The food supply chain includes 
three successive sub-chains namely production of agricultural inputs commodities, production of 
agricultural goods and production of food. Biotechnology is mainly applicable in the first sub-chain 
for supplying healthy agricultural inputs commodities which affects the quality and health of the 
final products and environment preservation. The state government could help the improvement of 
the health level by supporting the internal capabilities through encouraging the use of modern 
biotechnology for production of safe and qualified agricultural products. Of course, establishing 
safe food chain encounters obstacles that are the subject of this study. Having reviewed the existing 
problems, suggestions are made to resolve them by implementing agricultural biotechnology 
warranted by the current laws and regulations.  
 
Keywords: Chemical fertilizer, Chemical pesticides, Food health, Food safety, Seed.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
1. Corresponding author, Email: alimalboobi@gmail.com 
2. Professor and M.S. Graduated of National Institute of Biotechnology and Genetic Engineering, respectively.          

mailto:alimalboobi@gmail.com

