
 

 

 

 مهندسی ژنتيک و ایمنی زیستی

ISSN 2588-5073  چاپی 

ISSN 2588-5081  الکترونیکی 

 97، بهار و تابستان  1،  شماره 7ه دور

 103-114صفحه 

 
Genetic Engineering and Biosafety 

Journal 
Volume 7, Number 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ارگانیک، یکشاورز

  سنتی، اورزیکش 

 تراریخته گیاهان

 چکيده

 

 

 

 تراریخته و سنتی ارگانیک، کشاورزی محصوالت مقایسه

 

 Comparison of Organic, Traditional and Transgenic Agricultural 

Products 

  

 3و پرویز فصاحت 2، پیمان نوروزی*1باقری رادالهام 

 3Fasahat Parviz, and 2Peyman Norouzi*, 1Elham Bagheri Rad 
 

 بذر تهیه و اصالح قیقاتتح موسسه استادیار و دانشیاره ترتیب ب -3و  2، یبیولوژ دکتری -1

 .ایران کرج، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان چغندرقند،

 
1. PhD of Biology, 2 & 3- Associate Professor and Assistant Professor respectively, 

Sugar Beet Seed Institute, Agricultural Research, Education and Extension 

Organization (AREEO), Karaj, Iran  

 

 Elham_Bagherirad@yahoo.com  :الکترونیکي پست مسئول، نویسنده *

 

 (12/6/97:پذیرش تاریخ -17/12/96 :دریافت تاریخ) 

 

 
 

در عين  کشاورزی تامين کننده نياز در حال رشد مواد غذایی و سایر محصوالت است، اما اگرچه

زیستی، آلودگی های  بين رفتن تنوعی گلخانه ای، از حال یکی از عوامل اصلی انتشار گازها

ورد پایداری کشاورزی سنتی توجهات را به سمت نگرانی ها در م و تخریب خاک است. شيميایی

سيستم های کشاورزی جایگزین همانند کشت ارگانيک و محصوالت تراریخته که بيشتر با محيط 

ليل های آماری مختلف تحابع و تجزیه و زیست سازگار می باشند معطوف ساخته است. بررسی من

ا کشاورزی سنتی دارای عملکرد کمتری اند که اگر چه کشاورزی ارگانيک در مقایسه بنشان داده

است اما مواد با ارزش مغذی برابر یا باالتر به همراه بقایای کمتر آفت کش یا عدم وجود آن ارائه 

ارگانيک ممکن است  ماری ها در محصولمی کند،  از طرف دیگر در محل خسارت آفات یا بي

ن های سمی و سرطان زا ایجاد کند. مقدار زیادی قارچهای ساپروفيت رشد نمایند که مایکوتوکسي

که پيش جهان  رشدبنابراین و  به منظور توليد غذای کافی با قيمت مناسب برای جمعيت در حال 

معيشت کشاورزان به  و به منظور تامين ميليارد نفر خواهد رسيد 7به  2030تا سال  بينی می شود

خصوص کشاورزان خرده پا و کم درآمد و همچنين کاهش تاثيرات زیست محيطی ناشی از 

قدیم و نوین در کشاورزی و استفاده از علوم و فنون فعاليت های کشاورزی، تلفيقی از روشهای 

ن گياهاجهان باشد. نوین می تواند راه گشای بسياری از مشکالت غذایی و زیست محيطی در 

توانند در کشاورزی تلفيقی و ارگانيک در جهت کاهش ها میراریخته مقاوم به آفات و بيماریت

محصوالت تراریخته با اهداف کشاورزی ارگانيک از جمله عدم  کشت مصرف سموم به کار روند.

تعریف می شود که از پيوند  "ارگانوژنيک"مصرف سم همسو است. از این روست که اصطالح 

 آید. يک و محصوالت تراریخته به وجود میگانمحصوالت ار
 

 های کلیدیواژه
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  مقدمه

 بحران جهانی غذا

بسیاری از دانشگاهیان و سیاستگذاران عالقه مند به امنیت غذذایي  

در جهان، نگران آن هستند که نسل آینده بشر با یک بحران جذدی  

(. Foley et al. 2011; Godfray et al. 2010aغذایي روبرو شذود ) 

 در جهاني کذه رشذد جيتیذت از نذرد رشذد کشذاورزی در  ذال       

گذذرفتا اسذذت، نیذذاز بذذرای بذذه  ذذدمت گذذرفتا سذذری      پیشذذي

شذود.  هذای زنذدگي ا سذاي مذي    فناوری در هيذه عرصذه  زیست

بینذي  میلیذارد نرذر پذی     10،  ذدود 2050جيتیت جهان در سال 

شود، در  الي که نرد رشد تولیدات کشاورزی بذا یذک رونذد    مي

 50افذزای  درصدی در سال در  ال افزای  اسذت. لذذا    8/1کند 

کنذد و ایذا نیازمنذد ای ذاد     دی تولید غذا ضرورت پیذدا مذي  درص

از آن ذا کذه ایذا امذر بذا      محصذول و پایذدار اسذت.    پرهای واریته

شذود، اصذالح و بهدذود    های متداول کشاورزی محقذ  نيذي  روش

کنذد و  فناوری گیذاهي ضذرورت پیذدا مذي    ژنتیکي از طری  زیست

اوری فنذذدرنذذو و وسذذی  زیسذذتعذذالوه بذذر ایذذا، بکذذارگیری بذذي

فناوری دارویي اسذت.  کشاورزی بسیار ضروری و مهيتر از زیست

هذای ناشذي از   چون بسیاری از مردم دنیا بتلت قحطذي و بیيذاری  

شناسذي مذدرن در زمینذه    رونذد و در جامتذه  سوء تغذیه از بیا مي

مدیریت  وادث غیرمترقده، کيدود غذا و تهیه آن مشذکل اساسذي   

تذوان مذان  از ایذا فاجتذه     مي است. ولي بر  الف بالیای طدیتي،

فناوری تذوان عییيذي بذرای افذزای  امنیذت غذذایي،       زیستشد. 

باشد ولي هيچذون  سالمت انسان و سالمت محیط زیست دارا مي

ای که بذر روی دامنذه وسذیتي از فرآینذدها ا ذر      وری پیچیدهاهر فن

 يصذ  افناوری نیز با مال یذات  گذارد، مناف   اصل از زیستمي

 اوری بذه ایا فنذ ماهیت و محدوده ا رات  باشد.راه يهميکا است 

ت محصذو  از ي ی، اسذتراده نهذا  ایا فناوریمکان و روش کاربری 

های مداوم شده، ارزیابيهای اعيالسیاست  اصل از ایا فناوری،

گذذاری  اولویذت  ،ي مذدیریت ی، توانذا در محصو ت ایذا فنذاوری  

دارد. یذذک از کشذذورها بسذذتگي  لذذي هذذر، اراده و عذذزم مصذذحی 

تنوع زیستي و کشاورزی پایدار سه جزء مکيذل و   ،فناوریزیست

وری و افنذ یکدیگر هستند. تنذوع زیسذتي اسذاي زیسذت    وابسته به

برداری منصرانه، متناسب، عليي و بذر  کشاورزی پایدار است. بهره

وری افنذذاسذذاي نیذذاز از منذذاب  ژنتیکذذي از طریذذ  فنذذون زیسذذت  

 .( Nourozi,2003) دار من ر شودباید به کشاورزی پایقاعده العلي

در توسته بخذ  کشذاورزی بذه سذه هذدف اشذاره شذده اسذت:         

( بهدذذود عرضذذه و تقاضذذا و  ودکرذذایي ملذذي بذذا توجذذه بذذه     1)

افذذزای  جيتیذذت در جهذذت تذذیمیا غذذذای کذذافي و  رذذ        

بهدذذذود متیشذذذت مذذذردم )کشذذذاورزان   (2سذذذالمت جامتذذذه. )

هذذای صذذنتتي و گذذرای  بذذه بخذذ وکذذارگران( جهذذت کذذاه  

چهذذارم مذذردم جهذذان ه سذذهدماتي.  زم بذذه توضذذی  اسذذت کذذ ذذ

باشذذند کذذه بذذا بهدذذود بخذذ    دچذذار سذذوء تغذیذذه و فقذذر مذذي  

کشذذاورزی موجذذب جلذذوگیری از فقذذر و بهدذذود تغذیذذه  واهذذد   

انذذدازی ( پایذذداری کشذذاورزی بذذا هذذدف کذذاه  دسذذت 3شذذد. )

بخذذ  کشذذاورزی بذذه بخذذ  جنگذذل در جهذذت  رذذ  تنذذوع     

، اسذذتراده بهینذذه از زمذذیا و ایسذذتي، کذذاه  گازهذذای گلخانذذهزی

 ,Qaimبذذه نقذذل از  Nourozi et al., 2016افذذزای  تولیذذد ) 

درصذذد سذذط  زمذذیا بذذرای تولیذذد گیاهذذان     12(. تقریدذذا  2016

رسذد سذط  سذرانه زمذیا     نیذر مذي  شذود و بذه  زراعي استراده مي

 هکتذذار در 15/0بذذه  1961هکتذذار در سذذال   44/0کشذذاورزی از 

در جهذذذاني کذذذه رشذذذد  کذذذاه   واهذذذد یافذذذت. 2025سذذذال 

گذرفتا اسذت،   نذرد رشذد کشذاورزی در  ذال پیشذي     جيتیت از 

هذذای موجذذود در   ذذدمت گذذرفتا سذذری  پتانسذذیل   نیذذاز بذذه 

هذذای زنذذدگي اسذذت. جيتیذذت  فنذذاوری در هيذذه عرصذذهزیسذذت

بینذذي میلیذذارد نرذذر پذذی    10،  ذذدود 2050جهذذان در سذذال  

ولیذدات کشذاورزی بذا یذک     کذه نذرد رشذد ت   شذود، در  ذالي  مي

درصذذدی در سذذال در  ذذال افذذزای  اسذذت. لذذذا  8/1کنذذد رونذذد 

و   واهذذد کذذرددرصذذدی تولیذذد غذذذا ضذذرورت پیذذدا  50افذذزای 

از محصذذول و پایذدار اسذذت.  پذر هذذای واریتذه ایذا نیازمنذد ای ذذاد   

هذذای متذذداول کشذذاورزی محقذذ   آن ذذا کذذه ایذذا امذذر بذذا روش 

فنذذاوری   زیسذذتشذذود، اصذذالح و بهدذذود ژنتیکذذي از طریذذ نيذذي

از جنذذو جهذذاني دوم رانذذدمان کنذذد. پیذذدا مذذيگیذذاهي ضذذرورت 

تذذدریج بذذا بهدذذود مکانیزاسذذیون و اسذذتراده از     کشذذاورزی بذذه 

هذذایي هيچذذون سذذيوم شذذیيیایي، کذذود و آبیذذاری افذذزای   نهذذاده

یافذذت. منذذاف  بیشذذيار و افذذزای  رانذذدمان کشذذاورزی از گیاهذذان 

ال توسذذته هذذای در  ذذ عذذي  ذذا  در بسذذیاری از کشذذور  ازر
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گردیذد. در عذیا  ذال کذه صذنتتي شذدن        زمن ر به انقذال  سذد  

هذذذای پیشذذذرفته و انقذذذال  سذذذدز در   کشذذذاورزی در کشذذذور 

هذای در  ذال توسذته مزایذای زیذادی را بذه ارمغذان آورده        کشور

اسذذت ولذذي ا ذذرات جذذاندي نذذامطلوبي نیذذز از جيلذذه آلذذودگي     

هذذای سذذطحي و زیرزمینذذي، از دسذذت رفذذتا تنذذوع زیسذذتي،   آ 

و کذذاه   اصذذلخیزی ای   یذذه سذذطحي بذذا ارزش  ذذا  فرسذذ

هيذذراه داشذذته اسذذت. بنذذابرایا شذذکي نیسذذت کذذه بذذه    ذذا  بذذه

وری افنذذزیسذذتي در کشذذاورزی نیذذاز اسذذت. نذذوینهذذای وریافنذذ

گذذام بتذذدی در تولیذذدات کشذذاورزی و اصذذالح نداتذذات اسذذت.   

هذذای تذذریا شذذا هوری کشذذاورزی یکذذي از جدیذذد افنذذزیسذذت

وری اسذذذذت. افنذذذذزیسذذذذت کذذذذاربردی و ت ذذذذاریعليذذذذي، 

هيذراه آمذار زیسذتي، فنذوني را جهذت اصذالح       ی بذه روافنزیست

یکذي از ترذذاوت   .نيایذد تذر نداتذات فذراهی مذي    تذر و دقیذ   سذری  

هذذای  اصذذالح نذذویا و اصذذالح سذذنتي در ایذذا اسذذت کذذه در     

هذذر گونذذه ای اسذذت اصذذالح نذذویا موجذذود دهنذذده ژن ميکذذا  

 ویشذاوند  باشد و بر  الف اصالح سذنتي فقذط بذه یذک گونذه      

 در تولیذذدات کشذذاورزی سذذالیانه ارتسذذ محذذدود نيذذي گذذردد. 

 و هذذابیيذذاری آفذذات، ماننذذد زیسذذتي هذذایتذذن  دلیذذلبذذه جهذذان

 رسذذد. اسذذترادهمذذي درصذذد 36 بذذه م يذذوع در هذذرز هذذایعلذذ 

 منرذذي تدتذذات شذذیيیایي هذذایکذذ آفذذت از متيذذول و مذذداوم

 سيپاشذذي، و سذذی گذذزاف هذذایکذذه هزینذذه دربذذردارد را زیذذادی

 آلذذودگي و هذذاکذذ رهشذذ  بذذه آفذذات مقاومذذت رونذذد زای افذذ

 هذذایهزینذذه سذذالهآنهاسذذت. هيذذه  از جيلذذه زیسذذت محذذیط

 شذذود،مذذي جهذذان در شذذیيیایي سذذيوم  ریذذد صذذرف هنگرتذذي

 متذادل  رقيذي  بذا  هذا کذ   شذره  فذروش  جهاني که بازارطوریبه

در بذذیا سذذيوم شذذیيیایي  را فذذروش دوم رتدذذه د ر میلیذذارد 8/1

ی در ف سذ مصذر اسذت.   داده ا تصذا    ذود هبذ  جهان سط  در

هذذزار تذذا گذذزارش شذذده  27در کذذل کشذذور متذذادل  1392سذذال 

هذذای کشذذاورزی اسذذت یتنذذي سذذرانه هذذر فذذرد در مصذذرف سذذی 

درصذذذد   30گذذذرم اسذذذت. از طذذذرف دیگذذذر  ذذذدود      400

سذاز محیطذي   شذده کشذور بذا عوامذل زمینذه     های گذزارش سرطان

ه سذذذرطان از دسذذذت. ماننذذذد سذذذيوم شذذذیيیایي مذذذرتدط اسذذذت 

هذا و  بذرای  ذانواده  سذربار بذا یي    ي است کذه هزینذه  یهابیياری

فنذذاوری زیسذذت .)مذذذاکرات شخصذذي( کنذذدکشذذور ای ذذاد مذذي 

هذذایي  ذذلپیشذذرفته، در ترکیذذب بذذا عيلیذذات سذذنتي موفذذ ، راه  

وجذود آورد کذه زارعذیا کشذورهای     ههذا بذ  برای بر ي از چذال  

از در  ذذال توسذذته بذذا آن مواجذذه بودنذذد. بنذذابرایا مذذا بایذذد      

 Nourozi et)  رکذت کنذیی     ژنسذيت انقذال  انقذال  سذدز بذه   

al., 2016از اسذذترادههذذای   ذذلراهکذذي از مهيتذذریا ی (. امذذروزه 

 بیشذذتر، فذذرآورده تولیذذد و فتلذذي محذذدود کشذذاورزی هذذایزمذذیا

 نیذذاز ژنتیذذک مهندسذذي اسذذت. فنذذاوریعلذذی زیسذذت کذذارگیریبذذه

 بذا تر  رانذدمان  بذا  و بیشذتر  هذای زمذیا  بذردن  زیرکشت با را بشر

 از ابزارهذذذای ایم يوعذذذه فنذذذاوری ایذذذا نيایذذذد.مذذذي هیفذذذرا

 قذذرار گیذذاهي گذذراناصذذالح ا تیذذار در را مناسذذب و پیشذذرفته

 بذذا نياینذذد. تکثیذذر و تولیذذد بهتذذری گیاهذذان بتواننذذد تذذا دهذذدمذذي

 جهذذت را هذذایيژن تذذوانفنذذاوری مذذيابذذزار زیسذذت از اسذذتراده

 افذذزای  یذذا یرزنذذده وهذذای زنذذده و غتذذن  بذذه مقاومذذت ای ذذاد

 مریذذد صذذرات بذذا گیاهذذاني و داد انتقذذال گیذذاه بذذه یاتغذیذذه مذذواد

 هذذا،بیيذذاری هذذا،علرکذذ  آفذذات، بذذه ماننذذد مقاومذذت  جدیذذد

 ترکیدذذات و تذذرطذذو ني زنذذدگي دوره بذذا گیاهذذان هيچنذذیا

در تذاریخ کشذاورزی افذزای  تولیذد      .کذرد  تولیذد  بهتذر  ایتغذیه

ان ت بذوده کذه در طذول زمذ    با استراده از افذزای  سذط  زیرکشذ   

هيذذیا  اصذذلخیز شذذده اسذذت. بذذه هذذایاه  زمذذیامن ذذر بذذه کذذ

سذذيت افذذزای  بذذازده در وا ذذد هذذای کذذالن بذذهجهذذت سیاسذذت

سذال گذشذته    60تذا   50سط  سذو  داده شذده اسذت. در طذول     

تغییر رویذه کشذاورزی سذنتي بذه اسذتراده از ارقذام پرمحصذول و        

وه بذر رونذد کنذد    هذای شذیيیایي عذال   استراده از کود و آفت ک 

ولیذد مذواد غذذایي بذی  از     شذت من ذر بذه ت   ای  سذط  زیرک افز

 ذذدود  1980تذذا  1960هذذای سذذه برابذذر شذذده اسذذت. در سذذال  

شذده بذود و   وری عيلکرد، مربذو  بذه ارقذام اصذالح    از بهره 20٪

بذا اسذتراده از منذاب  آبذي بیشذتر و       2000تذا 1980هذای  طي سذال 

ن مذار سذازما  فذت ) طدذ  آ  افذزای  یا  ٪50های شیيیایي بذه  نهاده

 2010در سذذذال  ٪15بذذذه  1950در  ٪50فقذذذر از ملذذذل میذذذزان 

کذذاه  یافتذذه اسذذت(. ایذذا افذذزای  بذذازده از یذذک طذذرف باعذذ  

هذا و منذاب  طدیتذي و از طذرف     انذدازی بذه جنگذل   کاه  دسذت 

دیگذذر باعذذ  تخریذذب  ذذا ، آلذذودگي منذذاب  آبذذي و تخریذذب    

ی تنذذوع زیسذذتي کذذه چذذال  بزرگذذي بذذرای توسذذته کشذذاورز    

بذذه نقذذل از   Nourozi et al., 2016باشذذد شذذده اسذذت )  مذذي
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Qaim, 2016 .)گونذذاگون هذذایهيذذان تکنیذذک یذذا بیوتکنولذذوژی 

 هذذامیکروارگانیسذذی یذذا پذذرورش و زنذذده موجذذودات از اسذذتراده

 گیاهذان  مقاومذت  افذزای   توانذد در مذي  ویذهه،  کاربردهذای  برای

 ارزش افذذزای  و هذذای محیطذذيتذذن  ندذذاتي، آفذذات بذذه نسذذدت

 Atrashi etباشذد )  نقذ  داشذته   یکشذاورز  محصذو ت  ایيذغذ 

al., 2014 ،Jafari and Norouzi, 2009; Jafari and 

Norouzi, 2012; Norouzi et al. 2012).  

 کذه  است یرا  دهه چند برتر هایفناوری و علوم از فناوریزیست

 بذرای   طذر  ا تيذال  کيتذریا  ویذهه،  و جدید هایقابلیت عیا در

 در اسذت  قذادر  ریایا فنذاو  رد.دا را طدیتي مناب  و محیط زیست

 درمذذان، و بهداشذذت جيلذذه از زنذذدگي هذذایعرصذذه از بسذذیاری

 مذا  کشذور  در گذار باشذد. ا ر ...و زیست محیط انرژی، کشاورزی،

 با توجه به مدیران ارشد نیام، دیدگاههای و دستيبا  اسناد نیز در

بذه ایذا    م هذز،  تحقیقذاتي  مراکذز  و رتدذه عالي متخصصیا وجود

ا توصیه بر ایا است کذه از ایذ  ی شده است و اتوجه ویهه فناوری

اسذتراده شذود.     ذروت  ای اد و محصول دان ، تولید فناوری برای

 شانن  اصل، دستاوردهای موجود در ایران با هایمقایسه پتانسیل

بذرداری  بهره انتیار  د از پتانسیل ایا فناوری در ما کشور دهدمي

صذورت  بیشتری مطالته   صو ایا در  زم است و نکرده است

 جه  هدشا تا گردد طرفبر سازمشکل و بازدارنده نقا  گرفته و

 ازایذا فنذاوری   منذدی و بهذره  علذی  تولید هایعرصه در روزافزون

 .(Tavalaee et al., 2011باشیی )

اساسي زیر روبرو است:  لمشکچند امروزی با  متداولکشاورزی 

ت ارت آزاد  تا یر قوانیاوش محصو ت به دلیل ( محدودیت فر1

های گذاری محلي در برابر سیاست های قیيتجهاني بر سیاست

دلیل گسترش ( محدویت مناب  طدیتي به2اليللي ت ارت بیا

زایي ناشي از تغییرات نشیني، صنتتي شدن، کویرزایي و نيکشهر

ه محدود با توجه ب زیستي-های ژنتیکي( محدویت3هوایي وآ 

که بتواند از طری   پالسیدر ژرممطلو  طدیتي دن ژنهای بو

انتقال داده شود، اگر چه اصالح های ژنتیکي کالسیک تالقي

پاسخگوی به تنهایي ، ترنیاز به زمان طو نيکالسیک به دلیل 

رسد استراده از مناب  تقاضای فتلي و آینده نخواهد بود. به نیر مي

 وریفنا زیستند پیو ،محصو ت دریایيغذایي جایگزیا مثل 

های اصال ي نداتات کالسیک و مترفي رهیافتگیاهي با اصالح

تواند من ر به  ل مشکالت مربو  به تامیا غذا و کارا و مو ر مي

رشد جيتیت و افزای  چشيگیر تولیدات کشاورزی شود. 

نابرابری اقتصادی در  ال شکل دادن نیاز جدید جهاني به مواد 

یيت های   و هوایي، قکه تغییرات آایي هستند، در  الي غذ

ناپایدار انرژی، فرسای   ا  و کيدود آ ، به سخت تر و گران 

تر شدن تولید مواد غذایي من ر شده است. در هيیا  ال، 

وری و بهدود بر ي از نوآوری در فا آوری، وعده افزای  بهره

سیاری از دهد. م يوعه ایا عوامل، بایا چال  ها را مي

مشکالت کرده مگر آن که با ع طوفاني از را نگران وقوکارشناسان 

 ,Beddingtonاستراده از فا آوری تولید مواد غذایي افزای  یابد )

وری بر ایا اساي امرهوم توسته پایدار از طری  زیست فن(. 2009

وری بتواند استاندارد پایه زندگي جيتیت در ااست که زیست فن

تي محدود ری مناب  طدیرا بدون مصرف غیرضرو ال رشد جهان 

وری پیشرفته بر اخریب محیط زیست ارتقاء دهد. زیست فنو ت

اساي کشریات عليي جدید راهکارهای نویني را برای ای اد یک 

توازن بیا نیازمندی های توسته و  راظت محیط زیست فراهی 

رای کشاورزی پایدار به استراده منطقي از محیط زیست ب مي آورد.

 الي که یک اجياع گسترده بر سر  رد شاره دارد.تولید کشاورزی ا

 9های غذایي که قادر به تغذیه  داقل ایا مساله که توسته سیستی

میلیارد نرر باشد بیانگر یک چال  مهی است، هیچ گونه توافقي بر 

سر بهتریا استراتهی برای مقابله با ایا چال  وجود ندارد. به 

آوری، و به فا ه ما نیاز بهکنند کي استد ل ميعنوان مثال، بر 

طور  ا  بیوتکنولوژی جهت افزای  عيلکرد و اطيینان از 

های آینده تولید اینکه زمیا به میزان کافي مواد غذایي برای نسل

 ;Cassman et al. 2010; Fedoroff et al. 2010کند داریی )مي

Jaggard et al. 2010 عدم قدرت نق  (. با ایا  ال، بسیاری

مهی تر از توانایي یک رسنگي و سوء تغذیه سیاسي را در بروز گ

. محاسده میزان مواد غذایي منطقه برای تولید مواد غذایي مي دانند

دور ریخته شده و محصو ت کشاورزی مورد استراده برای انرژی 

کالری در رژیی غذایي  2850دهد که در  دود زیستي نشان مي

 ,FAO, 2015a)در ایا سیاره برای هر فرد در هر روز وجود دارد 

b باقي مي مانند میلیون نرر گرسنه  800(. با ایا وجود،  دود

(FAO, 2015a, bبه طور کلي، داده .) های جهاني نشان مي دهد
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که مشکالت توزی  مواد غذایي قابل توجه بوده و ایا مشکالت 

به سادگي با افزای  تولید اصالح نيي شوند. در نهایت، منتقدان 

زی های کشاورآوریل مي کنند که توسته فاگاهي اوقات استد 

بذری پرمحصول یا دیگر نهاده های کشاورزی،  هایواریتهمانند 

متيو  به تتداد کيي از شرکت های  روتيند منرتت رسانده و 

دار کاه  ناامني غذایي کيک تنها به میزان کيي به پیشرفت متني

 (.Tomlinson, 2013کند )مي

سدب بسیاری از زی اد غذایي توسط کشاورسیستی فتلي تولید مو

ای که نگهداری مشکالت زیست محیطي مي شود، به گونه

طو ني مدت اکوسیستی با  دمات تولید محصو ت کشاورزی 

-Foley et al. 2005; Raudsepp)در کوتاه مدت متامله مي شود 

Hearne et al. 2010) مشکالت  اصل شامل از دست دادن تنوع .

 ا ، انداشتگي مواد  وراکي ای  و تخریب گسترده زیستي، فرس

در آ  و مناط  مرده اقیانوسي، ا رات آفت ک  ها بر روی انسان 

ای و تغییرات رژیی در و  یات و  ، انتشار گازهای گلخانه

 Wilcove and Koh, 2010; Gill etچر ه هیدرولوژیکي است )

al. 2012; Grosso and Cavigelli, 2012 .) ناشي ازمشکالت 

گرسنگي، ناامني غذایي و تهدیدات زیست محیطي در صورت 

ادامه روند فتلي رشد جيتیت، مصرف مواد غذایي و انرژی، و 

 .Tilman et alیي تشدید مي شود )زباله های مواد غذا تولید

2011; Tomlinson, 2013 برای  ر  ظرفیت زمیا برای تولید .)

کشاورزی پایدار و مواد غذایي، ضروری است که شیوه های 

 (. Garnett et al. 2013انتطاف پذیر در اسرع وقت اتخاذ گردد )

 

 کشاورزی ارگانیک

با هدف تولید ن یک سیستی کشاورزی کشاورزی ارگانیک به عنوا

غذا و به  داقل رسانیدن تا یرات منري بر اکوسیستی ها، انسان ها 

با ایا  د.شوو  یوانات اغلب به عنوان یک راه  ل پیشنهاد مي

کنند که تولید محصول از طری   ال منتقدان استد ل مي

یزان کشاورزی ارگانیک بسیار پاییا است و بنابرایا برای تولید م

مقایسه با سایر روش های مرسوم و متداول  محصول یکسان در

ها، نیاز به سط  ک کشاورزی مثل استراده از سيوم و آفت

ل زدایي و افزای  بیابان م جنگمستلز که دارندبیشتری از زمیا 

وارد از زایي و به تد  آن کاه  تنوع زیستي است، که ایا م

 باشد. نري کشاورزی ارگانیک ميتریا پیامدهای ممهی

مقایسه بیا عيلکرد تولید با روش های کشاورزی ارگانیک و 

ی سنتي نشان داده است که به طور کلي تولید محصو ت کشاورز

ی تب کيتر از روشهای سنتي کشاورزیک به مراهای ارگانبا روش

، تنها بخشي از مزایای اجتياعي محصول اگرچه که تولیداست. 

ت اقتصادی و اکولوژیکي است که از فتالیتهای کشاورزی به دس

ذایي غنیت مي اید، با ایا  ال تولید با  به عنوان پایه و اساي ام

تتارضات پذیرفته شده است. امروزه  پایدار در سط  جهان

ی بسیاری بیا طرفداران کشت ارگانیک با سایر روشهای کشاورز

سنتي و مدرن بوجود آمده است و اغلب موافقان ارگانیک در 

مردم را از مصرف غذاهای غیر  ، ودبیانیه ها و تیاهرات 

ا ب انیکارگانیک من  مي کنند یا ادعا دارند که تنها کشاورزی ارگ

ه سالمت جامته است. کنند عرضه غذای سالی و کافي تامیا

تحقیقات زیادی در  صو  مقایسه میزان تولید محصول با 

های سنتي در جهان و به  صو  روش ارگانیک و سایر روش

در کشورهای در  ال توسته صورت گرفته و در بتضي گزارش 

ر ها ادعا شده است تحت کشاورزی ارگانیک تولید محصول بسیا

یا است. در  الي که نتایج نتي ابیشتر و سالی تر از روشهای س

ر و د نالیز شدآمطالتات سالها بتد توسط محققان و منتقدان دیگر 

ا هکيال تت ب دیده شد که قوانیا کشت ارگانیک در ایا نيونه 

یگر رعایت نشده بود و مقایسات کامال اشتداه بود، به عدارت د

 قتي ندودند.  محصو ت اصال ارگانیک وا

ای توسط مطالته 2012ف  شدهات در سال یور ربنابرایا، به من 

(. در ایا Seufert et al. 2012و هيکاران ان ام گرفت )  سوفرت

مطالته انواع غالت )ذرت، جو، گندم، سویا(،  دوبات، سدزی ات، 

های یکساله و چندساله هيزمان به صورت جات و گونهمیوه

ي ور کلت شدند. نتایج نشان داد که به طارگانیک و سنتي کش

درصد بیشتر از ارگانیک  25میزان تولید محصول به روش سنتي 

نکته بسیار مهی ایا است که مقایسه درست بیا محصو ت است. 

ها در وا د سط  و ارگانیک و سنتي باید بر اساي میزان تولید آن

یرد. زمان و هيچنیا بر اساي طول دوره کاشت و تناو  ان ام گ

صول یگر که در نسدت تولید محاز جيله مهيتریا عوامل د
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 ا ، مدیریت،  pHارگانیک به سنتي تا یرگذار است میزان ازت، 

زمان کاشت، آبیاری و میزان پیشرفته بودن یک کشور و سط  

 ها در مورد روش درست کشت ارگانیک است. دان  و آگاهي آن

 

پرواض  است که محصو ت ارگانیک اگر به شکل صحی  و با 

مدیریتي کشت شوند بسیار سالی تر از روش های رعایت اصول 

ده اهند بود. محصو ت ارگانیک به طور عيکشاورزی سنتي  و

های مصنوعي در آنها ک برای ایيني و عدم وجود باقیيانده آفت

شود که رژیی غذایي شوند. عالوه بر ایا، ادعا مي ریداری مي

زش غذایي مدتني بر محصو ت ارگانیک با توجه به ترکیدات ار

بیشتری دارد با تر در مقایسه با نوع مرسوم آن، مزایای سالمتي 

(Ceglie et al. 2016ب .) سیاری از مطالتات، محتوای نیترات کيتر

به  صو  در سدزی ات برگ دار، و ترکیدات آنتي اکسیدان 

بیشتر در میوه های  اصل از کشت ارگانیک را در مقایسه با نوع 

(. Baranski et al. 2014; Lairon, 2010اند ) سنتي آن تایید کرده

ویه )مانند ی متابولیت های  انروژن با غلیت با درصد پاییا نیت

 .Ceglie et alفنل ها و ویتامیا ها، که فاقد نیتروژن مي باشند، 

( در ارتدا  است. ا یرا  نشان داده شده است که میزان اسید 2016

داشت شده از کشت آسکوربیک و محتوای کل فنل کیوی بر

سنتي است ارگانیک با تر از کیوی برداشت شده از کشت 

(Amodio et al. 2007به ط .) ،ور مشابه، در انگور ارگانیک

ترکیدات مرتدط با آنتي اکسیدان به طور قابل توجهي با تر از 

(. نتایج مشابه برای توت Ceglie et al. 2016انگور سنتي است )

یط کنترل شده بدست آمده است. با ایا فرنگي کشت شده در شرا

دارند نیاز متيو   مقدار آ  با تری  ت کشت سنتي  ال، محصو

یا نکته در مقایسه سیستی ها بر مدنای وزن  شک باید در که ا

نیر گرفته شود. در مطالته بر روی محصو ت غالت در جنو  

 ا نتی ه( به ایGabriel et al. 2013انگلستان، گابریل و هيکاران )

به طور رسیدند که مزایای کشاورزی ارگانیک برای تنوع زیستي 

بر است. با ایا  ال، مناف  های کاه  عيلکرد براکامل با هزینه

بالقوه زیست محیطي مثدت ناشي از کشاورزی ارگانیک، که اغلب 

گیری نشده، مانند نشت کيتر نیتروژن و فسرر ناشي از اندازه

هنوز هی یک مشکل عيده در  ورزی کههای کشاشستشو از زمیا

زینه قابل توجهي را به جامته تحيیل بسیاری از کشورها بوده و ه

، را نیز باید در نیر گرفت. به نیر نگارنده هر کشور باید مي کند

سطحي مشخص و قابل کشت از زمینهای کشاورزی  ود را به 

محصو ت ارگانیک ا تصا  دهد. ولي باید در نیر داشت که 

محصو تي با روش های ارگانیک و تحت چه شرایطي تولید  چه

ز سط  نسدت به روش های سنتي دارند؟ چند درصد ااقتصادی 

زمیا های کشاورزی ما قابل کشت به صورت ارگانیک است؟ 

محصو ت ارگانیک چه میزان از نیاز غذایي کشور را برطرف مي 

ه سط  پاییا کنند؟ بدیهي است که نیاز غذایي مردم ما با توجه ب

امیا نخواهد شد درصد( ت 3-1قابل کشت محصو ت ارگانیک )

د در کنار سایر روش و کشت ارگانیک به عنوان یک روش بای

 های مرسوم و هی چنیا روش های نویا باقي بياند. 

تفاوت مفهوم ارگانیک در کشورهای توسعه یافته و در حال 

 توسعه

های شاورزی )روشوقتي صحدت از فواید انواع سیستی های ک

، شود، به عنوان یک اصلسنتي، ارگانیک و روش های نویا( مي 

از سایر عوامل اقتصادی،  ا بخ  کوچکيتولید محصول تنه

اجتياعي و محیط زیستي است که از صنتت کشاورزی مشت  مي 

شود. در بیا انواع روش های کشاورزی، سط  زیر کشت 

سته به علت ضت  محصو ت ارگانیک در کشورهای در  ال تو

نزو ت جوی ناشي مدیریت، مشکالت زیست محیطي و کيدود 

 وسته یافته است. از آن به مراتب کيتر از کشورهای ت

در موارد بسیار نادر در کشورهای در  ال توسته میزان تولید 

محصول به روش ارگانیک تراوتي با کشت سنتي نشان نداد که 

اه در اندازه نيونه گیری و علت آن انتخا  اشتداه مکان یا اشتد

ست که از لحاظ آماری موجب ای اد انتخا  نيونه های کوچک ا

تحقیقات بتدی نشان داد که ایا ادعا د شد.  طا در نتایج  واه

های که تولید محصول به روش ارگانیک مساوی یا بیشتر از روش

سنتي کشاورزی است اشتداه بوده است و علت آن هی عدم 

های درست در کشت ریتي و انتخا  روشرعایت اصول مدی

است و در اکثر موارد ت به روش ارگانیک بوده محصو 

ت ارگانیک واقتي ندودند. بنابرایا، ایا ادعا که محصو 

محصو ت ارگانیک موجب افزای  میزان محصول برای زمیا 

شود رد شده است داران  رده پا در کشورهای در  ال توسته مي
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ک سوئیس ا  موسسه تحقیقات کشاورزی ارگانیو  وشدختانه ا یر

حصول ای را در  صو  مقایسه میزان تولید محقیقات گستردهت

آغاز کرده است های سنتي تحت کشت ارگانیک و انواع روش

(Nicolay and Baker, 2012.) 

راهکاری نوین در جهت حل  -آوری در خدمت تولیدفن

 معضالت کشاورزی سنتی و ارگانیک

د ترکیب مو ری از اجزاء هيچون ارقام زراعي عت نیازمنبهدود زرا

اصالح شده، افزای   اصلخیزی  ا ، مدیریت تلریقي آفات و 

 5رانداپ دارای  غیره است. برای مثال سویای مقاوم به عل  ک 

غیر مقاوم است. هيچنیا  صد عيلکرد بیشتر نسدت به سویایدر

مقاوم به  به  اطر تتداد دفتات کيتر سيپاشي برای سویای

رانداپ،  ا  کيتر دچار آسیب شده و  اصلخیزی آن بیشتر 

مقاوم به  شره باع   Btگردد. هيچنیا بذور  امل ژن مي ر  

ر درصد به ترتیب د 80و  40اند مصرف  شره ک  ها تا شده

ته کاه  یابد. ایا کاه  من ر به سیب زمیني و پنده تراریخ

ه کار رفته در صنای  کاه  نیاز به مواد  ام هيچون سو ت ب

نیز نقل و کاه  تتداد دفتات سيپاشي   يل و ،تولید سی

هائي در دست . در مورد کارائي مصرف کود ازته، گندمشودمي

 ا ، کارائي بیشتری در جذ  و ا ژن هایي باشند که بتهیه مي

ا رات زیست محیطي  مي تواند . ایا امرهستندارا مصرف ازت د

های زیرزمیني درون آ  بشوئي ازت بهطری  کاه  آ از مثدتي

ان هایي که از استراده از فا آوری برای افزای  ازمسداشته باشد. 

  تقاضا ي، افزایهای جهانتولید پشتیداني مي کنند متيو  در مدل

تیت و افزای  رفاه پی  برای مواد غذایي را با توجه به رشد جي

ت که تولید مواد کنند. شای  تریا آمار نقل شده آن اسبیني مي

دو برابر شود تا پاسخگوی ناامني غذایي  2050غذایي باید تا سال 

 .Godfray et alدر  ال  اضر و رف  ایا نیاز در آینده باشد )

2010a,b طرفداران ایا مسیر متتقدند که بیوتکنولوژی و در .)

آن مهندسي ژنتیک، برای ای اد محصو ت تولیدی که به  راي

اند، سدت به تغییرات آ  و هوا و آفات مقاومن ایطور فزاینده

کاه  مصرف سيوم شیيیایي، و بهدود کارائي محصو ت زراعي 

ایا روایت نشان  د.انجهت استراده از مواد مغذی و نهاده ها  زم

باید  ها(بر روی دانشيندان )و شرکت عوامل بازدارندهمي دهد که 

های نویا برای آوریاز فاها اجازه استراده برداشته شود تا به آن

ارائه  دماتي نییر تهیه انواع جدید بذور یا نهاده را به بازار بدهد 

(Edgerton, 2009; Fedoroff et al. 2010 ایا گونه پیشرفت ها .)

ر آن کشاورزان تنها است که دتر در بخ  هایي از جهان ضروری 

 .Cassman et al)پردازند ولید بخشي از  داکثر نیاز  ود ميبه ت

2010; Foley et al. 2011) . ال  سدز من ر به انق 1960در دهه

گیری از ارقام پرمحصول گیاهاني افزای  تولید جهاني غذا با بهره

هيچون گندم و ذرت گردید. ولي برای ایا افزای  عيلکرد به 

شرایط اقلیيي  ا ،  ا  غني، آ  و کود فراوان نیاز بود. 

تر از ارقام به  سارت آفات  ساي  یاری اوقات ایا ارقامبس

ها ک که زارعیا م دور به کاربرد آفت محلي شدند، به طوری

وری پیشرفته، در ترکیب با عيلیات سنتي موف ، اشدند. زیست فن

ها بوجود آورد که زارعیا هایي برای بر ي از چال راه  ل

به عنوان مثال، در . کشورهای در  ال توسته با آن مواجه بودند

ت برنج، فقدان فسرر عيلکرد را با بسیاری از مناط  کش

کند. کشاورزان و دانشيندان در هند به مدت محدودیت مواجه مي

دانستند که واریته سنتي برنج به نام کاسا ف طو ني مي

(Kasalath به دلیل توانایي آن برای استراده مو رتر از فسرر )

شرایط کيدود فسرر یگر، قادر به رشد در نسدت به گونه های د

يندان، ژن مسئول ایا انش، یک گروه از د2012. در سال است

صرت را شناسایي و در  ال  اضر با استراده از ترکیب 

صالح نداتات در  ال توسته بیوتکنولوژی و روش سنتي ا

های برنج بومي سازگار با توانایي استراده کاراتر از فسرر واریته

ایا عيل صورت پذیرد، ایا  اگر (.Heuer et al. 2012)هستند 

یل افزای  عيلکرد محصول برنج را در های جدید پتانسواریته

بخ  هایي از جهان که در آن دسترسي به فسرر محدود است دارا 

یا مسیر را  الصه کرده و بیان ( اJuma, 2011مي باشند. جوما )

شکسالي، جنو و دیگر آفریقا برای زنده ماندن از  "کند که مي

به تولید بیشتر و بهتر مواد اید فا آوری را که لل عيده قحطي، بع

 . "غذایي با صرف انرژی کيتر کيک کند، با آغوش باز بپذیرد

 منافع زیست محیطی

گیاهاني هيچون ذرت، سیب زمیني با استراده از مهندسي ژنتیک، 

شده اند که مان  از  سارت آفات  شره ای  ای ادتراریخته و پنده 
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داری در مصرف سيوم  و مي توانند کاه  متنيشوند  ا  مي 

 شره ک  و سو ت به کار رفته توسط تراکتورهای م هز به 

و داشته باشند سيپاش و انرژی مورد نیاز برای  يل ایا سيوم 

. ایا مسئله هيچنیا با کاه  شوند باع  را کاه  آلودگي هوا 

ها ها و دریاچهیت آ  رود انهرف سيوم باع   ر  کیرمص

 شود.مي

ته یافته، سوال اساسي ایا است که وقتي ما در کشورهای توس 

کنیی با عنوان کشت مرید و سالی انتخا  ميکشت ارگانیک را به 

کنیی با  و میزان محصول کی دریافت ميتوجه به ایا که هزینه 

شود؟ تت و محیط زیست ميمحیطي عاید طدیچه مناف  زیست 

ست که تولیدات باغداني در سنگال، یک فتالیت مهی کشاورزی ا

ای واق  شده است. در مطالته  Niayesبه طور عيده در منطقه

عيلکرد اقتصادی و محیطي کاربردی سیستی کشاورزی ارگانیک با 

سیستی سنتي مورد مطالته قرار گرفت. نتایج نشان داد که سیستی 

شار کربا و تغییرات اقلیيي رگانیک در کاه  انتکشاورزی ا

 Amadou Binta andسنتي دارد )کارایي بیشتری نسدت به سیستی 

Barbier, 2015.) 

صل از های  ا(، دادهSkinner et al. 2014اسکینر و هيکاران )

ای )اکسید نیتروژن و متان( تحت میزان انتشار گازهای گلخانه

تحقی   12یک در مزرعه که از مدیریت ارگانیک و غیر ارگان

ج نشان داد که بدست آمده بود را مورد مطالته قرار دادند. نتای

میزان انتشار اکسید نیتروژن در مقیاي منطقه ای در  ا  های 

 ± a 1−eq. ha 2kg CO 160−1تحت مدیریت ارگانیک به میزان 

ارگانیک بود. برای های با مدیریت غیرکيتر از  ا  492

 ± a 1−eq. ha 2kg CO 162−1بر راعي ایا میزان براهای ز ا 

های تحت گاز متان در  ا  چنیا میزان جذ بود. هي 497

با تر  a 1−eq. ha 2kg CO 5/2 ± 2/3−1مدیریت ارگانیک به میزان 

یکروبي هوازی بود. اکسید نیتروژن در  ا  از طری  فرآیندهای م

ایط جوی و شرایط های متراوت بسته به شرو غیرهوازی با نسدت

  منطقه مانند میزان آ  موجود در  ا  و هوادهي، غلیت  ا

 رات و آمونیوم، درجه  رارت، در دستري بودن مواد آلي ونیت

 ;Granli and Bockman, 1994تشکیل مي شود ) pHمیزان 

Robertson, 1989 یک یافته مهی آن است که مصرف کيتر کود .)

است  نیتروژن در ارتدا  نیتروژن با انتشار کيتر اکسید

(Bouwman et al. 2002برای گاز متان، وضتیت بسیار .)  متراوت

است، چرا که  ا  های با زه کشي و هوادهي  و  به عنوان 

یک مخزن  الص برای متان در نیر گرفته مي شوند. ایا کارکرد 

ذ یره متان در  ا  ها براساي فتالیت نوع  اصي از باکتری 

 ;Crill et al. 1994; Hütsch, 1998نیوم و متان )اکسیدکننده آمو

Knowles, 1993; Le Mer and Roger, 2001; Ridgwell et al. 

گیرد. جذ  متان و هيچنیا شرایط ویهه محل صورت مي( 1999

هيدستگي منري با رطوبت  ا  دارد زیرا رطوبت میزان انتشار 

(. میزان Flessa et al. 1995متان به درون  ا  را تنییی مي کند )

ی نیتروژن متدني در  ا  )آمونیوم و نیترات( جذ  متان را با 

های دارای هوادهي  و  (.  ا Conrad, 1996متوق  مي کند )

توانند به مند  ذ یره متان برای مدت زمان مشخصي تددیل هی مي

شوند به شرطي که کودهای دامي غني از مواد آلي و متانوژن 

(Methanogenبه طو )شوند ) ر منیی به کار بردهGattinger et al. 

2007; Radl et al. 2007 به شدت فشرده شود ) ( یا  اHansen 

et al. 1993; Ruser et al. 1998 استثنائ مهی در مورد  ا  ها .)

به عنوان مخزن متان شالیزارهای برنج است، سیستی های 

ي از متان تولید غیرهوازی اشداع از آ ، که منتشر کننده مقدار با ی

هستند. در مقیاي جهاني،  methanogenic Archaeaه توسط شد

ای یزارهای برنج به عنوان چهارمیا مند  بزرگ انتشار گازهشال

(. اگر Smith et al. 2008اند )گلخانه ای کشاورزی شنا ته شده

اند که کشاورزی ارگانیک در مقایسه چه مطالتات فو  نشان داده

-ت نامطلو  محیطي مي  کاه  تا یراي باعبا کشاورزی سنت

ي ميکا است مزیت شود، ولي هيیشه کاه  ا رات زیست محیط

های در  ال توسته سوال در کشورمحسو  نشود. به طوری که 

به کاه  فقر اصلي ایا است که آیا محصو ت ارگانیک کيک 

-آیا باع  افزای  امنیت غذایي مي کنند؟کشاورزان  رده پا مي

 شوند؟ 

ارگانیک ميکا است زندگي کشاورزان  از یک طرف، محصو ت

 وبه ایا  اطر که هزینه نگهداری پاییا   رده پا را بهدود بخشد

دارد. از طرف دیگر کشاورزی ارگانیک در  یقیيت با تر

ه است. کشورهای در  ال توسته به شکل یک سیستی گره  ورد

به ایا شکل که محصو ت ایا کشورها اغلب به سهولت 
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شود و ه یافته وارد بازار مصرف نييتوست محصو ت کشورهای

اغلب ا تیاج یه یکسری م وز های بیا اليللي دارد و مناف  آن 

هی از سالي به سال دیگر و در مناط  مختل  متراوت است، بدیا 

ای در  ال توسته در متني که فروش محصو ت ارگانیک کشوره

حده ت متبازار مصرف جهاني تضيیا ندارد. با ایا وجود، در ایا 

میلیارد د ر در سال  11آمریکا، فروش مواد غذایي ارگانیک از 

افزای  یافته است  2014میلیارد د ر در سال  9/35به  2004

(OTA, 2015.) 

  گیری کلیه جینت

اند ن دادهمختل  نشابررسي مناب  و ت زیه و تحلیل های آماری 

تي که اگر چه کشاورزی ارگانیک در مقایسه با کشاورزی سن

رای عيلکرد کيتری است اما مواد با ارزش مغذی برابر یا با تر دا

کند. از آفت ک  یا عدم وجود آن ارائه مي به هيراه بقایای کيتر

ها در محصول ارگانیک رفي در محل  سارت آفات یا بیياریط

روفیت رشد نيایند که قدار زیادی قارچ های ساپميکا است م

ای اد کند. ایا مطالتات در ن زا های سيي و سرطامایکوتوکسیا

م يوع به طور کلي از ایا ایده که سیستی کشاورزی ارگانیک در 

ه دلیل داشتا مزایایي مانند مقایسه با سیستی کشاورزی سنتي ب

ریت آن، تنوع وری بیشتر انرژی، افزای  کربا  ا  و کیبهره

، هاک آلودگي کيتر سط  زمیا با آفت بیشتر جانوری و گیاهي و

محیط سازگارتر است  يایت مي کند. با ایا  ال بهتر است به با 

جای  يایت صرف و ایدئولوژیک از محصو ت ارگانیک در 

مقابل سایر سیستی های کشاورزی سنتي و نویا، با دید عليي و 

ایب و هزینه های روش های کشاورزی و سیستياتیک به مزایا، مت

ست آوردن امنیت ای بدمدیریتي مختل  بپردازیی. در نهایت بر

غذایي پایدار به انواع مختل  تکنیک ها شامل کشت ارگانیک، 

ک ( و روش های سنتي )استراده از کود، سی و آفت کشاورزی

شت. به منیور ( نیاز  واهیی دانویا کشاورزی )مهندسي ژنتیک

تولید غذای کافي با قیيت مناسب برای جيتیت در  ال ازدیاد در 

میلیارد نرر  واهد  7به  2030ي مي شود تا سال ن که پی  بینجها

رسید و به منیور تامیا متیشت کشاورزان به  صو  کشاورزان 

 رده پا و کی درآمد و هيچنیا کاه  تا یرات زیست محیطي 

شاورزی، تلریقي از روشهای قدیی و نویا ناشي از فتالیت های ک

گشای راه ویا مي تواندز علوم و فنون ندر کشاورزی و استراده ا

بسیاری از مشکالت غذایي و زیست محیطي در جهان باشد. نه 

تنها کشاورزی پیشرفته و نیل به هدف تولید و توسته پایدار 

اریخته مستلزم استراده از فناوری های نو و به ویهه محصو ت تر

توانند ها مياست، بلکه گیاهان تراریخته مقاوم به آفات و بیياری

و ارگانیک در جهت کاه  مصرف سيوم به  اورزی تلریقيدر کش

کشت محصو ت تراریخته با اهداف کشاورزی  کار روند.

ارگانیک از جيله عدم مصرف سی هيسو است. از ایا روست که 

که از پیوند مدار  تتری  مي شود  "ارگانوژنیک"اصطالح 

 آیدمحصو ت ارگانیک و محصو ت تراریخته به وجود مي

ایا اصطالح جهت تدییا اهداف ری  . تت(1395نوروزی، )

مشتر  کشاورزی ارگانیک و تولید محصو ت تراریخته است. در 

فناوری  ،واق  مهندسي ژنتیک و تولید محصو ت تراریخته

برد تا هوشيندی از آن بهره ميای است که بشر با پیشرفته

متضالت استراده از سيوم را کاه  دهد و تولید غذای سالی 

ایي را به ارمغان آورد. پیوند تولیدات تراریخته یت غذهيراه با امن

و ارگانیک در آینده اجتنا  ناپذیر و در واژه ارگانوژنیک برتار  

امته اني های جراهدرد امنیت غذایي  واهد در شید تا که نگر

 .آلود به جيتیت ده میلیاردی کاسته شودبشری از رفتا شتا 

اد ارگانیک پیشنه صو تدر انتها و برای در  بهتر عيلکرد مح

 مي شود که بررسي های زیر ان ام شود:

شاورزی کعيلکرد مطالته  سیستياتیک و در طول زمان، برای  -1

  .های مختل  مدیریتيارگانیک تحت رژیی

حت شرایط بیولوژیکي و های ارگانیک تستیمطالته سی -2

 .فیزیولوژیکي مختل 

 . رده پا کشاورزیهای ررسي عيلکرد نسدي محصول سیستیب -3

های کشاورزی از طری  متیارهای عيلکرد سیستی ارزیابي -4

  .سیستی جام 
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Abstract 

Although agriculture supplies the ever-growing need for food and other products of human, but at the 

same time it’s one of the main causes of greenhouse gas emission, genetic diversity loss, chemical 

pollution as well as soil degradation. Concerns about the sustainability of traditional agriculture has 

drawn the attention to the alternative farming systems such as organic planting and transgenic products 

that are compatible with the environment. A review of the resources and various statistical analyzes have 

shown that although organic farming has less efficiency than traditional agriculture but it provides 

nutritionally valuable or even higher nutrients without pesticide residues. On the other hand, in the case of 

pest or disease damage occurrence in the organic product, a large amount of saprophytic fungi may 

develop which cause toxic and carcinogenic mycotoxins emergence. Therefore, in order to produce 

enough food at an affordable price for a growing population in the world that is expected to reach 7 

billion by 2030, and also to provide livelihoods for farmers as well as to reduce the environmental impact 

of agricultural practices, the combination of old and new methods in agriculture, and the use of modern 

science and technology especially transgenic products can solve many of the food and environmental 

problems in the world. Transgenic plants resistant to pests and diseases can be used in integrative and 

organic farming to reduce the consumption of pesticides. The cultivation of transgenic plants is in line 

with organic farming goals including the reduction of pesticide usage. Hence, the term "organogenetic" is 

defined as the transplant of organic products and transgenic products. 

 

Keywords: Organic Farming, Traditional Agriculture, Transgenic Plants 
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