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 های کلیدی پزسش
   
 
غذای سالم چیست و چه نسبتی با امنیت غذایی دارد؟ 

 
وضعیت جهانی و ایزانی امنیت غذایی و سالمت چگونه است؟ 

 
شود؟ غذای سالم چیست و چگونه تولید می 

 
راهکارهای اکولوژیک تولید، توسیع و مصزف غذای سالم چیست؟ 



 تعزيف امىيت غذايي
 

دستزسي َميطگي کليۀ افزاد بٍ غذاي کافي، سالم ي مغذي بزاي  

 .بزخًرداري اس يک سودگي سالم ي پًيا
 
 

                                                                 













های جهانی تولید غذا چالش  



 نگاهی به کشاورسی رایج 
 دستاوردها و پیامدها



 غذايي امىيت بٍ دستيابي َاي چالص تزيه مُم
 

 سیاسی -اجتماعی عوامل
 تولید منابع محدودیت

 عملکرد کاهندۀ عوامل
 (محیطی های تنش) عملکرد محدودکنندۀ عوامل









 جُاوي خًاربار ي کطايرسي ساسمان گشارش اساس بز  
(FAO)  کطايرسي تًليدات افشايص درصد 40-60 بيه 

 کًدَاي مصزف مزًَن گذضتٍ دٍَ سٍ طي جُان در
 .است بًدٌ ضيميايي



 در اي عمدٌ وقص اخيز سال 50 در ضيميايي کًدَاي کٍ ايه با
 بٍ امزيسٌ يلي اود داضتٍ کطايرسي محصًالت عملكزد افشايص

 ضيميايي کًدَاي رييٍ  بي مصزف اس واضي مىفي اثزات تدريج
 سيزسميىي َاي آب بٍ ويتزات ضدن يارد .است کزدٌ پيدا بزيس

 اوباضت يا ي سزطان ماوىد َايي بيماري بزيس ي سيست محيط ي
 غذايي چزخٍ يارد کٍ کًد َمزاٌ کادميم ي خاکُا در فسفز
 ايه َاي مثال اس است ضدٌ باعث را َايي مسمًميت ي ضدٌ

 .باضد مي مًرد



 هحیطی هوج اول هشکالت سیست

 هاکشآفت

 آفات دلیل تِ زراػی هحصَالت ػولکرد درصذ 20-30 ساالًِ تلفات ●

 1995 سال در جْاى سراسر در کش آفت کیلَگرم هیلیارد دٍ هصرف ●

 رسذ هی هَردًظر آفت تِ شَد هی استفادُ کِ کشی آفت درصذ 3/0 تٌْا ●

 کودهایشیمیایی

     ایاالت در آشاهیذًی آب (چاُ) هٌاتغ درصذ 25 حذٍد ًیتراتی آلَدگی ●
 است (ppm 10 ) هجاز حذ  از تیش هتحذُ

 
 است شیویایی کَدّای آتشَیی از ًاشی آلَدگی ایي درصذ 50-70 حذٍد ●
 

  جْاًی، اقلین تغییر آتی، هٌاتغ شذى هرداتی :ّا آلَدگی ایي پیاهذّای ●
  ...ازى الیِ تخریة



 هحیطی هوج دوم هشکالت سیست

یافتهژنتیکیتغییرزراعیگیاهان(GM) 

کشت خالص ایي هحصَالت در سطح ٍسیغ ٍ تٌاترایي یکٌَاختی   ●
 (1999هیلیَى ّکتار در سراسر جْاى در سال  40 )ژًتیکی 

 فرسایش شذیذ ٍ گستردُ تٌَع ژًتیکی ارقام زراػی ●

 ّای ّرز جذیذ اًتقال ًاخَاستِ صفات تِ خَیشاًٍذاى غیر زراػی ٍ ظَْر ػلف  ●     

 ّای جذیذ آفات هقاٍم ظَْر غیر قاتل اجتٌاب سَیِ ●



 آلودگی محیط زیست
Environmental pollution 



 هبانی اکولوژیک تولید غذای سالن



Principles of Organic Agriculture 

Principle of health 

Organic Agriculture should sustain and enhance the health of soil, plant, animal, human and 

planet as one and indivisible. 

 

Principle of ecology 

Organic Agriculture should be based on living ecological systems and cycles, work with 

them, emulate them and help sustain them. 

 

Principle of fairness 

Organic Agriculture should build on relationships that ensure fairness with regard to the 

common environment and life opportunities. 

 

Principle of care 

Organic Agriculture should be managed in a precautionary and responsible manner to 

protect the health and well-being of current and future generations and the environment.  
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