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 چكیده

آشکار شده است.  کامالًو سالمت جامعه  ستیز طیمحامروزه اهمیت تولید محصوالت سالم کشاورزی برای حفظ 

. در کشور ما تولید محصوالت سالم ردیگ یمی برای توسعه تولید محصول سالم صورت ا گستردهی ها تالش کهبطوری

به لحاظ  عالوهبای )به لحاظ خطر باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی( از اهمیت باالیی برخوردار است.  گلخانه

فراد . اسازد یم ریپذ هیتوجمناسب، تولید این محصوالت را  نسبتاًیی در مصرف آب در کنار بازار صادراتی جو صرفه

مناسب وظیفه خود را به  طور بهکه الزم است هر گروه  کنند یم فایسالم نقش ا یا والت گلخانهمحص دیدر تول یمختلف

تولید این محصوالت در توسعه و ترویج هر چه بیشتر  انیمتصدانجام برسانند. لذا در این مقاله به اهمیت و نقش 

 نهیدرزم ژهیو بهی )گذار استیسچرخه تولید محصوالت سالم پرداخته شده است. در این راستا نقش مدیران با 

ی کاربردی در جهت ها هیتوصی ریکارگ بهیی به نیاز تولیدکنندگان، کشاورزان با گو پاسخی(، محققین با بسترساز

در موفقیت این  توانند یمبا تهیه و استفاده از محصوالت سالم  کنندگان مصرفتولید پایدار محصوالت سالم و سرانجام 

 د.باشن مؤثر ها برنامه

 ای. غذای سالم، محصول سالم، محصوالت گلخانه کلمات کلیدی:
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 مقدمه

از تولید برخی از محصوالت )مانند انار،  نظر صرف    

سالم تولید  صورت بهسنتی  طور بهانجیر، خرما( که 

، تدوین برنامه تولید محصول سالم، باید بر شوند یم

اساس اهمیت هر محصول برای جامعه باشد. این 

های مختلفی مانند سطح زیر  جنبه تواند یماهمیت 

ها، بازار مصرف و نوع  کشت، مقدار مصرف نهاده

کشور ما در منطقه کم آب  که یآنجائمصرف باشد. از 

 شیپ از  شیبی سال خشکخطر  هرسالقرار داشته و 

گردد، مصرف بهینه آب برای تولید  آشکار می

ی و )اسدکشاورزی بسیار مهم است  محصوالت

(. به همین دلیل است که در چند 1931کاراندیش، 

 3بسیار گسترش )حدود  یا گلخانهسال اخیر کشت 

هزار تن محصول( یافته است  211هزار هکتار و تولید 

وه بر عال ها گلخانه(. 1936)احمدی و همکاران، 

تر برای تولید محصوالت  داشتن شرایط مناسب

کشاورزی نسبت به شرایط طبیعی، موجب کاهش 

و همکاران، عابدی کوپایی ) شوند یممصرف آب نیز 

شرایط گلخانه برای آفات نیز  وجود  نیا با(. 1931

باعث بروز خسارت بیشتر  جهینت درمناسب بوده و 

ترل خسارت آفات نیاز به مبارزه و کن لذاآفات شده، و 

د. اما مخاطرات کنترل شیمیایی در شو نیز بیشتر می

خوری  مصرف تازه لیبه دلای  های گلخانه محیط

)خطر باقیمانده سموم و کودهای  دشدهیتولمحصوالت 

بسیار باالست.  کنندگان مصرفشیمیایی( برای 

های تولید محصول  ی روشریکارگ بهبنابراین لزوم 

گردد )ارده و  احساس می سالم در گلخانه بیشتر

ها )از  (. در بسیاری از مناطق دنیا گلخانه1933غزوی، 

( بسیار به هم دشدهیتولسازه گرفته تا محصوالت 

های  شباهت دارند. لذا امکان طراحی و ارائه برنامه

به نظر  رتریفراگها  تولید محصول سالم در گلخانه

. اما ارائه یک برنامه تولید محصول سالم باید رسد یم

امکانات و شرایط موجود هر منطقه طراحی و  بر اساس

یک برنامه موفق در شرایط شمال  مثالًاجرا گردد. 

برای شرایط کشور ما مناسب نیست. اگرچه  لزوماًاروپا 

 تواند یم ها آناستفاده از اطالعات، تجارب و تحقیقات 

ید باشد. لذا در این بخش سعی بسیار راه گشا و مف

های  در موفقیت برنامه مؤثرانسانی  شده است عوامل

تر( را برشمرده و تحلیلی از نقش سالم )تولید محصول 

 برای شرایط ایران ارائه گردد. ها آناز  هرکدام

 

 تولید محصول سالم در ایران

در تولید و توسعه محصول سالم چهار گروه نقش     

( 2( مدیران و برنامه ریزان 1شامل  اساسی دارند که

( کشاورزان و گلخانه داران و 9محققان و پژوهشگران 

. در زیر به نقش ندباشیم کنندگان مصرف (4سرانجام 

 .شود یمپرداخته  ها آنهر یک از 

 

 ریزان( مدیران و برنامه1

مستقیم  طور بهریزان شاید اگرچه مدیران و برنامه    

های تولید محصول سالم  ی برنامهاجرانقشی در 

تأثیر به سزایی در  ها آننداشته باشند اما وظیفه 

حمایت  که یطور بهها دارد.  برنامه گونه نیاموفقیت 

از تولید، بدون بازاریابی مناسب برای  طرفه کی

مناسب  کار راهو عدم تدوین  طرف کیازمحصوالت 

 از طرف دیگر، دشدهیتولبرای حمایت از محصوالت 

های تولیدی بوده است.  همواره مانع موفقیت برنامه

رویکرد حمایت از تولید عوامل کنترل  مثال عنوان به

( در چندین سال ها آنی واردسازبیولوژیک )و یا یارانه 

تضمینی در خصوص تولید محصول  گونه چیهاخیر 
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که طوریه تداوم تولید( نداشته است. ب ژهیو بهسالم )

هیچ نظارتی  تنها نهزیادی  نسبتاًهای  هزینه رغم یعل

وجود  شده دیتولبر سالمت و کیفیت محصول نهایی 

ارزش مادی و معنوی محصوالتی  اصوالًنداشته، بلکه 

ی در یک روند تولید محصول سالم به بازار درست بهکه 

ی و عامر یبنبودند نیز مغفول مانده بود ) شده  عرضه

حمایتی باید ی ها استیس(. بنابراین 1932همکاران، 

حصول سالم صورت گیرد و از در قبال تولید پایدار م

های تولید در اختیار قرار داده شود،  نهاده صرفاًاینکه 

خودداری شود. زیرا هیچ ضمانتی در قبال مناسب 

ی ها نهادهبودن  مؤثراستفاده کردن و  موقع بهبودن، 

فوق در تولید نهایی محصول سالم وجود نداشته است. 

که اغلب کشاورزان و این است  تأمل قابلنکته 

های  محصوالت کشاورزی به روش دکنندگانیتول

آلی  ایده طور بهسنتی خود پایبند هستند، لذا نباید 

از کاربرد )نامناسب(  باره کی  بهتوقع داشت که 

 صورت بههای کشاورزی دست بردارند. بلکه باید  نهاده

نباید  مثال عنوان بهی صورت گیرد. زیر برنامه بلندمدت

توقع تولید محصول ارگانیک از گلخانه داری که در هر 

کند را داشت.  بار سم مصرف می 21دوره کشت تا 

تر، ولو با روش  بلکه ابتدا باید تولید محصول سالم

شیمیایی )اما تحت نظارت کارشناسان(، مورد توجه 

ی به هدف نهایی ابی دستبرای  جیتدر بهباشد. سپس 

لید محصول سالم و حتی ارگانیک است، که تو

ارائه گواهی برای  طور مثالی کرد. بهزیر برنامه

محصول سالم در کشور تایلند در سه سطح و با توجه 

به بازارهای هدف )محلی، ملی و یا صادرات( طراحی 

در این صورت  .(2111، 1شده است )ساالکپتچ

تولیدکنندگان بیشتری به پیروی از روند تولید 

                                                           
1 Salakpetch 

. این نوع الگو برای کنند یمصول سالم گرایش پیدا مح

ی تولید محصول سالم )حتی با پنج یا ها برنامهتدوین 

برای توسعه محصول  تواند یمهفت سطح مختلف( 

قرار گیرد. در این صورت  مدنظرسالم در کشور ما نیز 

گزاری محصوالت تولیدی بهتر صورت گرفته هم ارزش

 ها دستورالعملکه شوند یمتشویق  دکنندگانیتولو هم 

را بهتر بکار بسته و برای تولید محصول سالم و 

 گواهی برتر تالش کنند. افتیدر

 

 ( محققان2

تر از سایر  سنگین مراتب بهشاید وظیفه محققین     

باید در جهت یافتن  تنها نهها باشد، زیرا محققین  گروه

)البته قابل اجراء( برای رفع مشکالت تولید  حل راه

ی و ریکارگ بهمحصول سالم تالش کنند، بلکه باید در 

ی پیشنهادی به کشاورزان و توجیه ها حل راهاجرای 

 رو نیازاکارشناسان و حتی مدیران کوشا باشند. 

باید  ها حل راهدر توصیه و ارائه  ها آننگرش 

باشد. بنابراین، یک و فراگیر  جانبه همه( االمکان یحت)

بر محقق باید بتواند اهمیت موضوعات را تمیز داده و 

برنامه تحقیقاتی را ارائه  بلندمدتیک برنامه  اساس

و  ازهاین اساس بر، تحقیقات باید گرید عبارت بهدهد. 

در این صورت  جامع انجام گردد. طور بهها و  ضرورت

ت و نتایج تحقیقات کاربردی بوده و برای رفع مشکال

 رو نیازاارتقاء سالمت و رفاه جامعه مفید خواهد بود. 

های تولید  محققین باید از شرایط موجود در محیط

محصوالت کشاورزی آگاهی کافی داشته و رابطه 

تنگاتنگی با آن داشته باشند تا بتوانند تحقیقات را 

ی قابل اجراء طراحی و ها حل راهبرای دستیابی به 

این به آن معنی نیست که از پیشنهاد کنند. البته 

ی موجود گریزان باشیم، بلکه ها نظامتغییر و تحول در 
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ها باید به لحاظ اجرایی، اقتصادی و اجتماعی  توصیه

باشند. بنابراین، گاهی اوقات الزم است که  ریپذ هیتوج

اجراء در سطح کالن( را  رقابلیغآل )اما  ایده حل راه

)اما  خطرتر کم حل راهتعدیل کرده و به توصیه 

اکتفا نمود.  پرخطرتری ها حل راهکاربردی( در مقابل 

تقویمی  طور بهداران گلخانه، برخی مثال عنوان به

. در این شرایط کنند یم)هفتگی( از سموم استفاده 

سالم  کامالًدرخواست تولید محصوالت به روش 

نباید  که نیاباشد. نکته دیگر  تواند ینم اجرا قابل

های صورت گرفته  محض تحقیقات و توصیه رو دنباله

در سایر نقاط دنیا بود و شرایط موجود را نادیده 

 تبلیغ کننده، یک محقق نباید گرید عبارت بهگرفت. 

در سایر کشورها باشد، بلکه  مورداستفادههای  روش

، سعی در ها آنباید ضمن اطالع و استفاده از نتایج 

متناسب با های علمی و عملی  ابداع و ارائه روش

 ایران و بلکه منطقه نماید. طیشرا

 

 ( کشاورزان و گلخانه داران3

داران از کشاورزان پیشرو گلخانه که ییازآنجا    

، خوشبختانه اطالعات، تجارب و شوند یممحسوب 

از سایر کشاورزان بیشتر  مراتب بههای ایشان  توانایی

ی از دانش روز برای تعالی ریگ بهرهاست. اما لزوم 

تولید بیشتر  تنها نهدر شرایطی که  خصوص بهتولید، 

 کامالًاست،  مدنظربلکه سالمت محصوالت تولیدی 

، برای تولید محصول گرید عبارت بهنماید.  ضروری می

مقدار تولید بلکه کیفیت محصوالت  تنها نهسالم 

این راستا  در قرار داد. موردتوجهرا هم باید  دشدهیتول

مناسب در ساختار و احداث  فناوریاز ابزار و  استفاده

بسیار در تولید محصول سالم ها برای موفقیت  گلخانه

های  مهم است. محاسبات دقیق در طراحی قسمت

ها( و دقت در نصب  مختلف )محل در ورودی و دریچه

انرژی، بلکه  ییجو تنها در صرفه بدنه اصلی گلخانه، نه

محیط گلخانه و جلوگیری از  بودنزه پاکی تدر جه

و همکاران  1سپیونوز (نفوذ آفات بسیار مفید است

های هجوم آفات به درون گلخانه  از راه یکی(. 2111

راهرو  ها )مبادی ورودی( است. با ایجاد یکبدر

توان تا حد زیادی از ورود آفات به گلخانه و  ورودی می

همین راستا با در . جلوگیری نمودی پاش سمنیاز به 

ایجاد یک فشار هوا در این محوطه )مانند نصب فن 

هوا از داخل به خارج  انیجر کی توان یدمنده( م

ابعاد داد. و احتمال ورود آفات را کاهش کرده  جادیا

ها بسته به امکانات و هدف موردنظر، ممکن  گلخانه

 ها گلخانه. این دسته از بزرگ باشد اریاست بس

در  ییجو محاسن )ازجمله صرفه رخیداشتن ب رغم یعل

به لحاظ امکان  ،(یمصرف یاحداث و انرژ یها نهیهز

. لذا بهتر است دنباش یآل نم دهیبه آفات، ا یآلودگ

صورت چند گلخانه مجزا )هر  ها به مجتمع گونه نیا

هم( احداث و  به واحد متصل نیندگلخانه شامل چ

 دایرو به هم ارتباط پراه کیها توسط  مجموعه آن

 و گلخانه یرامونیپ طیمحدر از آفات  یاریبس. کنند

آفات به  نیا .کنند یم تیفعال اهانیگ ریسا یرو

محض پیدا کردن راه نفوذ وارد گلخانه شده و ایجاد 

های  توریاز این رو امروزه با نصب  کنند. خسارت می

از ورود آفات به محیط گلخانه جلوگیری ضد حشره 

. البته رسانند یمکرده و نیاز به سموم را به حداقل 

ها باید دانست که چه آفاتی  برای استفاده از توری

و  2سپیونوز ( کاشته شده اهمیت دارد برای محصول

برای تهویه مناسب باید  عالوه به(. 2111همکاران 

                                                           
1 Sapounas et al 
2 Sapounas et al 
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استفاده از . گرفتتر در نظر  ها را بزرگ ابعاد دریچه

توری ضد حشره در برخی از کشورها که دمای هوا 

و  ایبرای کشت در طول سال مساعد است )مانند اسپان

مراکش( بجای پوشش پالستیکی برای تمام سطح 

 مرسوم زیها ن تمام سطح( گلخانه ی)و حت ها وارهید

 ی. استفاده از این نوع پوشش در مناطق جنوباست

و توصیه  یبررس چابهار( نیز قابل و ایران )جیرفت 

ای  ایران تولید محصوالت گلخانه در. متأسفانه است

هدفمند  صورت به)همانند سایر محصوالت کشاورزی( 

گاهی  رو نیازاگردد.  نیاز بازار تنظیم نمی بر اساسو 

قیمت  جهیدرنتتولید محصول کشاورزی زیاد بوده و 

که درآمد آید  ی پائین میقدر به دشدهیتولمحصول 

دهد. در مقابل  های تولید را نمی حاصل کفاف هزینه

رود و  گاهی تولید محصول کم شده و قیمت باال می

گیرند، که در هر دو  مدیران راه واردات را در پیش می

شوند. عالوه براین، با  حالت تولیدکنندگان متضرر می

واردات محصوالت کشاورزی احتمال بروز مشکالت 

های جدید افزایش یافته  فات و بیماریناشی از ورود آ

روند تولید پایدار محصوالت را دچار  تواند یمو این امر 

مخاطره کند. بر این اساس تشکیل اتحادیه 

 تواند یمای )حتی محلی(  تولیدکنندگان منطقه

در آن شرایط تولید محصوالت بسته به  .راهگشا باشد

 عموالًمها )که  نیاز بازار تنظیم شده و نقش واسطه

شود. با  برند( بسیار محدود می بیشترین سود را می

توان آگاهی الزم برای  می طرف کیازکمک این شبکه 

تولید محصوالت سالم را  ازجملهها  پیشبرد سایر برنامه

ایجاد کرد، و از طرف دیگر مشکالت پیش روی 

به مراجع  ماًیمستقشفاف و  طور به دکنندگانیتول

ی مناسب مورد ها حل راهانتقال یافته و  رندهیگ میتصم

بررسی، ارزیابی و ارائه )و در صورت لزوم ارجاع به 

ها در  تشکل گونه نیا. ردیگ یممراکز تحقیقاتی( قرار 

توانند برای دست یافتن به بازارهای  قدم بعدی می

جهانی و عرضه محصوالت تولیدی تالش کنند 

 .(2111 1،)موشوبوزی

 

 کنندگان ( مصرف4

نیاز به محصوالت سالم باید از طریق بازار     

القا شود. در آن  دکنندهیکنندگان( به تول )مصرف

به نیاز  ییگو برای پاسخ دکنندگانیشرایط است که تول

تر( در پی  درآمد بیشتر و مطمئن جهیبازار )و درنت

)های( الزم یتولید محصول سالم و دریافت گواه

ئول برای تدوین مراکز مس همچنین،خواهند بود. 

ها به دنبال راهکارهای مناسب  ها و دستورالعمل برنامه

رفته و در مرحله بعد نیازهای خود را از مراکز 

 که یدرصورتبنابراین، تحقیقاتی خواهند خواست. 

کنندگان با خرید و استفاده از محصوالت سالم  مصرف

تنها  نه ،محصوالت حمایت کنند گونه نیاز تولید ا

کنند بلکه در  د و خانواده خود تضمین میسالمتی خو

 شوند می میسه زین ستیز طیپایداری و حفاظت مح

در این شرایط با (. 2114 ،و همکاران 2)ولیکوک

محصول سالم )شامل  نیهای تأم مشارکت تمام حلقه

و پایدار  زیآم تیموفق توان یتولید، نظارت و مصرف(، م

 انتظار داشت.را های تولید محصول سالم  بودن برنامه

 

 توصیه ترویجی

تدوین برنامه تولید محصول سالم برای محصوالت     

به لحاظ  .باشد ها آنجدید باید براساس اهمیت 

سالمت جامعه، مصرف تازه خوری محصوالت 

                                                           
1 Mushobozi 
2 Wilcock et al 
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خطر باقیمانده  ازجملهای مخاطرات مختلفی ) گلخانه

سموم و کودهای شیمیایی( برای جامعه را در پی 

تولید  طرف  کی ازدارد. این در حالی است که 

یی در مصرف آب، جو صرفه ازنظری ا گلخانهمحصوالت 

تولید محصول  محدودکنندهیک عامل  عنوان به

بوده و از طرف دیگر  توجه قابلکشاورزی در ایران، 

محصوالت  گونه نیای برای ا همالحظ  قابلبازار جهانی 

های تولید  ی روشریکارگ بهی است. لذا نیب شیپقابل 

ضروری  کامالًمحصول سالم در گلخانه برای کشور ما 

های  است. در نگاه اول شاید طراحی و ارائه برنامه

ای در همه کشورها بسیار  تولید محصول سالم گلخانه

ای  نوع برنامهنظر برسد. اما ارائه و تدوین هر  بهمشابه 

امکانات و شرایط موجود، طراحی و اجرا  بر اساسباید 

 انیمتصددر این راستا نقش چهار گروه از  گردد.

( محققان و 2( مدیران و برنامه ریزان 1شامل 

( 4( کشاورزان و گلخانه داران و باالخره 9پژوهشگران 

بودن تولید محصول  زیآم تیموفقدر  کنندگان مصرف

سالم بسیار مهم است. مدیران با سیاست گزاری 

ی مناسب بازار مصرف، بسترساز ٔ  نهیدرزم ژهیو به

نقش به سزایی در توسعه پایدار تولید محصوالت سالم 

ی در حالدارند. این  ها آنکشاورزی و باال بردن کیفیت 

یی به نیاز گو پاسخاست که تحقیقات باید در جهت 

دگان و ارتقاء رفاه اجتماعی استوار گردد. تولیدکنن

توانند  ی صنفی میها تشکلکشاورزان نیز با ایجاد 

ی رصد کرده و درآمد بیشتر و خوب بهنیازهای بازار را 

تر را نصیب خود کنند. همچنین،  مطمئن

با خرید محصوالت سالم ضمن  کنندگان مصرف

حمایت از تولید این محصوالت سالمت خود و جامعه 

 تضمین کنند. را
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Requirement and Emphasis of Healthy Greenhouse Products in Iran 
 

Abstract 

Today the importance of healthy agricultural products to protect environment and public health is well 

known. Hence, a lot of efforts are being made to improve safety of agricultural productions. In Iran, 

healthy products in greenhouses (in terms of the risk of pesticides and fertilizers residue) are very 

important. Moreover, saving water and a proper export markets, economically, producing these 

products is advisable. Different people play roles for producing wholesome greenhouse products; 

hence, each group should carry out their duties to achieve the goal. Therefore, in this article a survey 

on the role of the practitioners for development and promotion of the production cycle of these 

products has been discussed. In this regard, executives by making policy (especially on legislation), 

researchers by resolving the producers problems, farmers by establishing professional unite and 

finally consumers by demanding and using the healthy products could influence on the succeeding of 

these  programs. 

Key Words: Healthy Food, Healthy Products, Greenhouse Products. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


