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 های تولید، امنیت و سالمت محصوالت کشاورزی در ایرانشچال
 1سیدجالل طباطبائی

 چکیده
و  دانشگاهیانهای از خواسته هماهنگ با الگوهای اسالمی و سالمت غذایی ضریب امنیتتولید، افزایش 

-ربرنامهآمده د به رغم تأکیدهای به عمل مسئولین نظام جمهوری اسالمی ایران در بعد از انقالب بوده است.
رسد در آینده بخش نظر میبهو افزایش ضریب امنیت غذایی،  بهبود تولیدبر ضرورت  مختلف چندسالههای 

-تولید محصوالت کشاورزی و به دنبال آن امنیت و سالمت غذا با مشکالتی مواجه خواهد بود. افزایش زمین
نامتعادل گیاهان، آموزش و  های شور، کاهش کفیت و کمیت آب، از بین رفتن منابع ژنتیکی، تغذیه

سازی آنها، های تحقیقاتی و آموزشی کشورهای اروپائی بدون بومیتحقیقات نا کارآمد، الگوبرداری از روش
بررسی و این مقاله ضمن وجود خواهد آورد. سبب آسیب به بخش کشاورزی شده و در آینده مشکالتی را به

امنیت »و ایجاد غذایی پرداخته  و سالمت امنیت تولید، شراهکارهای افزای ، بهمذکور شناسی مواردآسیب
 نماید.را راهکار مناسب برای دوام و توسعه این بخش پیشنهاد می« کشاورز

 امنیت غذا، کشاورزی، سالمت غذا، تولیدهای کلیدی: واژه
 . مقدمه1

 .ستیابی به آن استبشر برای تامین اساسی ترین نیاز خود یعنی غذا به شیوه های گوناگون به دنبال د
همزمان با پیشرفت و ظهور تمدن جدید، علوم و تکنولوژی های نو از یک سو بشر را در تامین و تحقق 
نیازهایش یاری نموده و از سوی دیگر، محدودیت هایی را برای آزادی ها و نیازهایش به وجود آورده است. 

در زندگی امروز دنیا به کانون بحران تبدیل در کنار پیشرفت های ناشی از تمدن های جدید امور متعددی 
یکی از مهمترین این بحرانها،  البته پتانسیلهای جدید نیز از طرف دیگر به وجود آمده است. شده است.

مشکل غذا می باشد. تامین غذا و تغذیه از پیش شرط های توسعه و سالمت جامعه است و عامل مهمی در 
. یکی از عوامل مهم تاثیر گذار در تولید و به و امنیت بین المللی استبرقراری شرایط ثبات و رفاه و صلح 

میلیون هکتار از  1/19دنبال آن افزایش ضریب امنیت غذائی، افزایش سطح زیر کشت که در ایران حدود 
میلیون هکتار از کل مساحت ایران می باشد. بیشترین سهم زمینهای قابل کشت به غالت اختصاص  139

( که یک محصول استراتژیک محسوب می شود. افزایش سطح کشت بدلیل 1نمودار یافته است )
محدودیتهای خاک و مسائل دیگر بسیار مشکل بوده و موفقیت چندانی در دهه های اخیر صورت نگرفته 

 است.

                                                           

 tabatabaei@tabrizu.ac.irاستاد دانشگاه شاهد، آدرس ایمیل:  .1
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مساحت زیر کشت محصوالت کشاورزی و نسبت سهم محصوالت )آمار نامه کشاورزی،  .1شکل 
1380) 

، افزایش تولید در واحد سطح می باشد که الزم است در این خصوص بررسیهای بیشتر بعمل عامل مهم دیگر
 آید. عوامل زیر را می توان عمده ترین چالشها برای افزایش تولید در نظر گرفت.

 افزایش سطح تولید 
 افزایش محصول در واحد سطح 
 حفظ حاصلخیزی خاک با برگرداندن مواد خارج شده 

 زی پایدار با کنترل فرسایشحرکت به سمت کشاور 
 شوری، کم آبی، آفات تنشهای محیطی مثل اصالح ارقام جدید مقاوم به. 
 کشاورزی و ارائه خدمات ترویجی و آموزش تسهیل و توسعه تحقیقات 
 بهبود عملیات زراعی دیگر 

تگذاری و البته عوامل مذکور از لحاظ تکنیکی و فنی مطرح می شوند و در راس امور مذکور مدیریت، سیاس
اجرای مناسب سیاستها بسیار مهمتر از عوامل مذکور می باشند. بهر حال با شناسائی نقاط ضعف و قوت و 
پیش بینی تغییرات سیاستی و اقلیمی میتوان ضریب امنیت تولید و غذا را با تاکید بر سالمت غذا و الگوهای 

 شود. اسالمی افزایش داد که در ذیل به برخی موارد اساسی اشاره می
 . تعریف امنیت غذائی2

امنیت غذایی را  ،سازمان ملل متحد 1411در سال برای امنیت غذائی تعاریف مختلفی ارائه شده است. 
منیت غذایی از عرضه مستمر کاالهای غذایی اصلی در سطح جهانی به منظور بهبود که ا چنین تعریف کرد

 فائو 1419 در سال می باشد. تولید قیمت غذا مداوم مصرف غذا و خنثی کردن اثرات نامطلوب نوسانات
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پیشنهاد کرد که امنیت غذایی یعنی اطمینان از اینکه همه مردم در همه اوقات به غذاهای اصلی مورد نیاز 
 خویش دسترسی فیزیکی و اقتصادی دارند.

امنیت بود که  و در آن آمده تعریف کاملتری از امنیت غذایی را اعالم کرد 1443اجالس جهانی غذا در سال 
غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی. سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و 

نان را برای یک آاقتصادی داشته باشند و غذای در دسترس نیازهای یک رژیم تغذیه ای سازگار با ترجیحات 
 ،غذای کافیداشتن یم اصلی امنیت غذایی مفاه ،خرآ بر اساس دو تعریف. ل و سالم فراهم سازدازندگی فع
عدم  ،در حقیقت ناامنی غذایی شناسایی خطرمی باشد.  زندگی سالم و فعالمناسب،  زماندر  ،دسترسی

 .دسترسی یا دسترسی ناکافی به مواد غذایی است
 . تعریف سالمت غذائی2

کنند بطور کامل سالم و  فاده میایمنی غذایی یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم جامعه استسالمت یا 
 تواند شامل آلودگی میکروبی، انگلی و یا شیمیایی باشد.  فاقد هرگونه آلودگی باشد؛ این آلودگی می

ها، آفت  های اخیر با گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی دهد که در دهه های علمی نشان می بررسی
مواد غذایی در کشورهای در حال پیشرفت، اثرات سوء و کشها، آنتی بیوتیکها و هورمونها در تولید 

های  ها و بیماری شامل بروز انواع ناهنجاری است. این آلودگی ها بوجود آمده انکارناپذیری بر سالمت انسان
باشد. براساس آمار، میزان وقوع مسمومیتهای ناشی از آلودگی  مادرزادی و سرطانها به ویژه در کودکان می

آنچه در کشور ایران بیشتر بحث  .بیشتر از کشورهای صنعتی است %12ای در حال پیشرفت غذا در کشوره
می شود آلودگی نیترات، فلزات سنگین و سموم شیمیایی می باشد. الزم به ذکر است ذکر سموم در کنار 

جود باشد. کود عنصر ضروری گیاه را تامین میکند و عدم و صحصیح نمی "کود و سم"کودها یعنی اصطالح 
آن به منزله عدم رشد گیاه است در حالیکه سم عمدتاً یک ماده آلی است و در مواقع خاص استفاده می شود 
بنابراین، ماهیت کاری این دو ماده کامالً متفاوت است. بحث دیگر هوشمندی خود گیاه است که براساس 

ال غلظت یک عنصر زیاد باشد یکسری قوانین مواد را جذب می نماید و خودش موجود زنده است که اگر مث
بخصوص عناصر سنگین، خود گیاه زودتر از انسان از بین خواهد رفت. اگر چه غلظت نیترات در گیاه می 
تواند بدون تاثیرات جانبی بر گیاه افزایش یابد ولی بدون مصرف کودهای نیتروژنه یا مصرف کم آنها عملکرد 

ه نگارنده بر این است مطرح نمودن آلودگی گیاه بدون و کیفیت محصول به شدت کاهش می یابد. اعتقاد
توجه به ماهیت گیاه، خاک و شرایط قلیمی و حتی نحوه مصرف بخش کشاورزی و تولید کننده را با مشکل 
مواجه می نماید. آلودگی سموم در حوزه تخصص بنده نمی باشد ولی در خصوص الودگی نیترات و فلزات 

  حث می شود.سنگین با تاکید بر کادمیوم ب
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 . آلودگی نیترات2-1
NO3)نتیرات 

کند )طباطبائی و  یکی از مواد سمی بوده که سالمتی انسان و حتی حیوانات را تهدید می( -
البته نیترات خودش یک ماده سمی برای انسان محسوب نمی شود  (.CECSCF ،1443و 1213ملکوتی، 

حاصل از آن مثل نیتروزآمینها در معده سبب بوجود  حاصل از احیاء نیترات و موادیا نیتریت  NO2 ،ولی
درصد نیترات  11براساس تحقیقات صورت گرفته حدود  (.WHO ،3891)آمدن بعضی از بیماریها می گردد 

 (. Blomxarnastra ،3899)گردد  موجود در بدن انسان ازسبزیها و عمدتاً از خوردن کاهو تامین می
گرم در  میلی 2111را برای کاهو در کشتهای بهاره در آبکشت  حدود  اتحادیه اروپاحداکثر غلظت نیترات

گرم در کیلوگرم توصیه کرده است. این مقدار برای کشتهای  میلی 9111کیلوگرم و در کشتهای پائیزه حدود 
. محدوده مجاز نیترات در ایران برای (CECSCF ،3883) گرم در کیلوگرم است میلی 3111ای حدود  مزرعه

 3. غلظت نیترات در بعضی از سبزیها در شهر تبریز در نمودار مختلف فعالً مشخص نشده است سبزیهای
بطور کلی بیشترین مقدار نیتراتی که به بدن وارد می شود بایستی روزانه کمتر از  نشان داده شده است.

می نباید بیشتر کیلوگر 11. بنابراین یک فرد (CECSCF ،3883)گرم در کیلوگرم وزن بدن باشد  میلی 31/2
در تالش را باید اعمال نمود تا غلظت نیترات در  بنابراین نهایت. میلی گرم نیترات مصرف نماید 311از 

در اینجا بایستی به مفهوم غلظت و مقدار نیترات دریافتی  به حداقل مقدار ممکن کاهش داده شود.  سبزیها
ص حجم یا وزن است. ممکن است غلظت نیترات در اشاره نمود. غلظت مقدار از ماده یا عنصر در واحد مشخ

گرم از این کاهو را مصرف نماید عمالً به بدن  11میلی گرم در کیلوگرم باشد ولی اگر فرد  2111مثال کاهو 
میلی گرم نیترات وارد شده است. همچنین واحدهائی که برای نیترات گزارش می شود عمدتاً  111این فرد 

و وقتی این واحد به وزن تر تبدیل می شود مقدار آن چندین برابر کاهش می براساس وزن خشک می باشد 
یابد. نکته بسیار مهم دیگر اینست که نیترات را نمی توان از رژیم غذائی گیاه حذف کرد. نیترات یک ماده 

مقدار ضروری برای رشد گیاه می باشد و کاهش غلظت نیترات سبب کاهش شدید عملکرد در گیاه می شود. 
یترات موجود در برگها تحت تاثیر عوامل مختلف از قبیل دما، نور، مقدار نیترات به کار برده شده و موجود ن

(. نیترات یک ماده محلول در آب بوده و با 1242)طباطبائی،  قرار می گیرد در بستر کشت و ژنتیک گیاه
شده است سفیدی بافت شستن، جوشاندن و پوست کندن در بافت گیاهی کاهش می یابد. اینکه مطرح 

گوجه فرنگی نشان دهنده نیترات زیاد میباشد اصال منشاء علمی ندارد. امروزه در خصوص تاثیرات مضر 
نیترات در انسان بحثهای جدی و جود دارد و سمیت آن نیز زیر سوال می باشد. بنابراین بنظر می رسد با 

 ا مشکل مواجه نمود.بزرگنمائی این مسئله نباید تولید محصوالت کشاورزی را ب



 

 چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛

 ان؛ گذشته، حال، آینده؛ پیشرفت اری 
 4931ماه  ویکم اردتشهبی ام و سی سی

 

 

 . غلظت نیترات در بعضی از سبزیهای در شهرستان تبریز2نمودار 

 . آلودگی کادمیوم3-2
( یک عنصر غیر ضروری و سمی بوده که در غلظتهای پایین در طبیعت وجود دارد و نیم عمر Cdکادمیم )

ها انباشته شده و  در کلیه برای انسان سمی است و کادمیوم(. Wagner ،3881سال است ) 21بیولوژیکی آن 
کند. منشاء عمده کادمیوم در انسان، غذا و توتون بوده و نقش آب آشامیدنی یا  وظایف آنها را مختل می

میکروگرم  91تا  11مقدار ورودی کادمیوم از طریق غذا به به بدن انسان در حدود  .آلودگی هوا ناچیز است
سیگار در روز، سبب  31شود. مصرف دخانیات به میزان  میدرصد آن جذب بدن  1در روز است که کمتر از 

شود  آن درصد جذب می 11میکروگرم کادمیوم است که با دم به ششها فرو برده شده و  9تا  3تولید 
(WHO ،3883) و  فائو. کمیته مشترک کارشناسی افزودنیهای مواد غذایی )جی ای سی اف آ( سازمان

میکروگرم برای یک فرد  931ابل تحمل هفتگی جذب کادمیوم را ، حد ق(WHO)سازمان بهداشت جهانی 
تعدادی از محققان آلودگی کودهای شیمیایی  1432کیلوگرمی تعیین کرده است. اولین بار در سال  31بالغ 

به برخی فلزات سنگین به خصوص کادمیوم را به عنوان عامل خطرناکی برای سالمتی انسان و محیط زیست 
هایی دال بر تجمع کادمیوم در برخی  در ایران نیز گزارش(. Lin and Schorr ،38۴۴) گزارش کردند

(. میزان تجمع کادمیوم در 1214خانی و همکاران، زمینی وجود دارد ) محصوالت زراعی به ویژه برنج و سیب
 کرفس، کلم و سیب زمینی زیاد بوده و در گیاهانی مثل لوبیا، ذرت و نخود کمتر استکاهو، اسفناج، 

(Wagner،3881) از عالیم سمیت کادمیوم در گیاهان ایجاد حالت کلروزه و نکروزه در برگ، تغییر رنگ .
. اگرچه باشد ای، افت عملکرد و تغییر در سطح سایر عناصر ریز مغذی در گیاه می برگ از سبز به قرمز قهوه

از عوامل مهم در کاهش مقدار کادمیوم توسط گیاه می تواند جذب شود ولی آهکی بودن خاکهای ایران یکی 
دسترسی گیاه به کادمیوم است. عامل مهم دیگر توزیع کادمیوم در خود گیاه است که به قسمتهای خوراکی 
مثل دانه و میوه کمتر توزیع می شود. از طرف دیگر خود گیاه سیستم بازدارنده جذب دارد و جذب عناصر 

می کند که اگر غلظت مواد سمی مثل کادمیوم یا جیوه در توسط گیاه انتخابی و از غشاء زنده سلول عبور 
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گیاه بیشتر باشد خود گیاه از بین خواهد رفت بنابراین در این خصوص بایستی با دقت اظهار نظرکرد و 
امنیت کشاورز را نباید به خطر انداخت. اینکه مطرح می شود کودهای فسفره در خاک تبدیل به کادمیوم 

می باشد و حرف درستی نیست. کودهای فسفره با توجه به منبع تولید آن می  می شود کامال غیر علمی
 .تواند آلوده باشد ولی کود فسفر هیچوقت به کادمیوم تبدیل نمی شود

 . بحران آب4
ترین و زیانبارترین بالیای طبیعی است. با توجه به درجه  واقعیت بر این است که خشکسالی یکی از مزمن

اساس برخی شاخص ها از قبیل شدت تداوم و مجموع فضای تحت پوشش، طی  بندی حوادث طبیعی بر
سالهای گذشته رتبه اول را داشته است. سهم ایران از مجموع سرزمین های خشک حدود دو برابر سهم 
جهانی و در مورد بیابان های واقعی نزدیک به پنج برابر سهم جهانی است. واقعیتی که شکنندگی و آسیب 

ایران زمین را در برابر جریان های کاهنده کارایی سرزمین از جمله پدیده خشکسالی به وضوح پذیری بیشتر 
نشان می دهد. ایجاد مخاطره در تولید محصوالت کشاورزی، مخاطره در تامین آب آشامیدنی، برداشت بی 

 رویه از سفره های زیر زمینی از آسیب های خشکسالی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی است.
کل آب در کشاورزی جدی می باشد که عالوه بر کاهش منابع آبی، کیفیت آب نیز کاهش یافته است. مش

(، غلظت کربناتها و Bافزایش هدایت الکتریکی آب، غلظت یونهای مضر برای گیاهان مثل سدیم و بور )
لی با توجه به در مقطع فعبیکربناتها کیفیت آب را کاهش داده و بر تولید محصوالت تاثیر گداشته است. 

خشکسالی های پی در پی، آهکی بودن خاکهای زراعی کشور و بی کربناته بودن آبهای آبیاری، نظر 
استفاده موثر از  ،کارشناسان بر این است که دست یابی به هدف فوق از طریق تغییر نگرش در تغذیه گیاهی

، مدیریت مصرف آب با کشاورزی در تولید محصوالت ، استفاده از آبهای لب شور و شورآب قابل دسترس
و ارایه راه حل های مناسب برای استفاده بهینه آب در تولیدات محصوالت زراعی و باغی در  تکنیکهای جدید

 اقالیم مختلف کشاورزی امکان پذیر می باشد. 
 . شوری5

 غلظت زیادی نمکها در خاکهای سبب کاهش عملکرد گیاهان زراعی در دنیا شده است. مشکل شوری
اند  میلیون هکتار از خاکها تحت تاثیر شوری قرار گرفته 1111بسیاری جدی است بطوریکه تقریباً 

(,Szaboks 3881)  ً1میلیون هکتار زمین زراعی تقریباً  1/1شود.  از  % کل زمینها را شامل می1که تقریبا %
میلیون  31تا  11ر بین در ایران زمینهای شو (.Munns and,  Termaat 3899)تحت تاثیر شوری هستند 

مشکل شوری در طول زمان ثابت نمانده و در هر سال مقداری از زمینهای  هکتار تخمین زده می شود.
شورشدن این  ،کند بنابراین زراعی نیز شور میشوند. زمینهای تخت آبیاری تقریباً غذای دنیا را برآورد می

کند. یکی از عمومی ترین تاثیرات  د میخاکها خیلی خطرناک است و تولید محصو الت را تـحـدیـ
افزایش غلظت سدیم و در بعضی موارد عنصر بور است.  Clو  Naبازدارندگی رشد توسط شوری تجمع غلظت 
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در آب، رشد گیاهان دائمی بخصوص باغات میوه را تهدید مینماید. از آنجائیکه درختان چندین سال در یک 
لظت نمک در آب تاثیرات بسیار مضری بر عملکرد و طول عمر این زمین یا باغ مستقر می شوند، تغییرات غ

 گیاهان می گذارد.
 . تغذیه گیاهان3

تغذیه گیاهان در شرایط نامساعد محیطی یکی از مشکالت مهم در کشاورزی امروز می باشد. با توجه به 
دیریت تغذیه نیتروژن  به نظر نگارنده مکمبود جهانی آب ، تغذیه عناصر بویژه نیتروژن با مشکل روبرست. 

نیتروژن یکی از عوامل مهم در گیاه در ایران از مهمترین  عوامل تاثیر گذار بر عملکرد و کیفیت می باشد. 
رشد و نمو گیاهان می باشد. در شرایط رطوبتی پایین خاک، عناصر تحرک خود را از دست می دهند. 

ود. در شرایط غرقاب نیز عدم وجود اکسیژن کاهش رطوبت باعث کاهش انتشار یونها به سمت ریشه می ش
باعث کاهش تنفس ریشه می گردد و درهر دو حالت رشد و نمو گیاه مختل می گردد. به طور معمول غلظت 
های عناصر تغذیه ای محدودکننده رشد در طول دوره شرایط خشکی کاهش می یابد که نشان می دهد که 

رشد گیاه مهم باشد.  برشاید به اندازه اثر مستقیم خشکی  اثرات غیر مستقیم مقدار آب روی جذب عناصر
نیتروژن یکی از عناصر بسیار مهم در رشد گیاه می باشد که بطور طبیعی در خاکها موجود نیست و الزم 
است ساالنه مصرف شود. هر گونه تصمیم نادرست در خصوص کودهای نیتروژنه تولید محصوال باغی و زراعی 

ره خواهد انداخت. از طرف دیگر کارائی جذب آب و عناصر از مهمترین موضوعات را در کشور به مخاط
 تحقیقاتی کشور از بعد اصالح ژنتیک و به زراعی می باشند.

 . آموزش و تحقیقات7
آموزش و تحقیقات در بخش کشاورزی متناسب با نیاز واقعی کشور مطابقت چندانی ندارد. وجود پتانسیل 

ران، وجود موانع تولید در شرایط خاص ایران، تغییر بافت و سن جمعیتی، تغییر در های منحصر به فرد در ای
ها، رکود اقتصادی در کشورهای همجوار و اروپائی، توسعه فروشگاههای  پراکنش جمعیت، تغییر در ذائقه

کننده  ای در ایران باعث تغییر در نگرشها و بدنبال آن آموزش و تحقیقات خواهد شد. عوامل محدود زنجیره
تولید در ایران متناسب با کشورهای اورپائی نیست بنابراین مدل آموزشی و تحقیقاتی آنها را نمی توان بطور 
کامل در ایران پیاده نمود. مثالً در کشورهای اروپائی بدلیل بارندگی زیاد، عدم وجود زمینهای شور و اختالف 

ییر از مطالعه عملی و مزرعه ای به سمت دمائی کم در طول شبانه روز و حتی در طول سال سبب تغ
آزمایشگاه شده است در حالیکه، در ایران موارد مذکور عامل اصلی کاهش تولید و تهدید امنیت غذائی می 

 باشند. بطور کلی، موارد زیر برای آموزش و تحقیقات بخش ضروری می باشند: 
 مشارکت علوم کشاورزی درسایر علوم 
 توجه به وضعیت اقتصادی دنیا تحقیق در زمینه صادرات به 
 استفاده از امکانات  و بازارهای محلی و داخلی 
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 حفظ نسبت بین تحقیقات نظری و کاربردی 
 تحقیق در خصوص تولید در طول سال برای محصوالت میوه و سبزی 
  تحقیق در خصوص سن جمعیت و خواست آنها 
 د به قسمت تولیدایجاد دوره های مهارتی در انتهای آموزش دانشگاهی برای ورو 
 یشناس یب. آس7

هزارتن  111و  یلیونم 11از  یدبا یالتو ش یو باغ یکل محصوالت زراع یدبرنامه چهارم ، تول براساس
 یزیبه برنامه ر یازن یدمقدار تول ینمحقق شدن ا یتن برسد. برا یلیونم 113درصد به 3/9درسال با رشد 

گذار در عدم  یرتاث ملخواسته محقق نشده است. از عوا نیاست که با گذشت چند سال از برنامه چهارم ا
 اشاره نمود: یتوانم یررا به موارد ز یتموفق

 آب یفیتو ک یتکاهش کم 
 شور ینهایزم یشافزا 
  کیفیت و تنوع غذای مصرفی 
  روند مصرف غذا 
  واردات مواد غذایی 
  تولید محصوالت غذایی 
 یتیکیرفتن منابع ژن یناز ب 
 (ی)مواد آل خاک یزیکاهش حاصلخ 
 یعاتضا افزایش 

 گیری و پیشنهادات. نتیجه8
بطور کلی تضمین امنیت و سالمت غذائی در آینده بر اساس سیاستهای نظام جمهوری اسالمی تامین 

می باشد. تولید محصول و سالمت آن وابسته به کشاورز است و در صورت تربیت نیروهای  "امنیت کشاورز"
 ی توان تولید را در آینده تضمین نمود. متخصص و متعهد در این بخش م

بحث دیگر، الگو سازی و بکارگیری  کامل مدلهای کشورهای اورپائی در بخش تولید، آموزش و تحقیقات در 
کشاورزی می باشد که قطعاً این روش جوابگوی امنیت غذا و امنیت تولید نخواهد بود. مثال در بحث آلودگی 

ت کشاورزی به غیر از مناطقی از شمال کشور، مشکل خاصی وجود ندارد نیترات چه در آب و چه در محصوال
و مطرح نمودن این مسائل سیاستگذاری در خصوص اختصاص کودهای نیتروژنه به کشاورز و نهایتاً تولید را 
تحت الشعاع قرار می دهد. از طرف دیگر همین اطالعات خود ما تولید می کنیم، توسط کشورهای دیگر بر 

تولید شده در ایران در مواقع خاص  سوء استفاده می شود. عوامل محدود کننده تولید در  تصوالعلیه مح
ایران بسیار متنوع و خاص می باشند. استفاده از زمینها و آبهای شور، افزایش کارائی مصرف آب، افزایش 
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یب امنیت غذائی می کارائی جذب عناصر غذائی، افزایش تولید در واحد سطح از مهمترین عوامل افزایش ضر
باشند. در نظر گرفتن پراکنش جمعیت در شهرها، تغییر ذائقه، وضعیت اقتصادی در کشورهای همجوار و 
دنیا در آینده، ایجاد تعادل بین تحقیقات نظر و کاربردی نیز از عوامل مهم در سیاستگذاری تحقیقات و 

ت کشاورزی مقرون به صرفه نیست و منابع آموزش می باشند. اینکه مطرح می شود در ایران تولید محصوال
 آب را با مشکل مواجه می سازد و بحث واردات گندم مطرح میگردد، تحلیل درست بنظر نمی آید.

های  موارد مذکور از لحاظ فنی بررسی گردید و اما در راس امور فوق، الگوی صحیح مصرف بر اساس آموزه
دی آنها امکان تامین امنیت تولید، امنیت غذا و سالمت غذا دینی، سیاستگذاری منسجم و پایدار و اجرای ج
 را بر اساس الگوی اسالمی تضمین خواهد نمود.

تامین امنیت کشاورز تضمین کننده امنیت غذائی، سالمت غذائی و توسعه کشاورزی بر اساس "
 ".باشد الگوی اسالمی می
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