داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل از ﮐﺸﺎورزی راﯾﺞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن
ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎھﺪه داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل از ﮐﺸﺎورزی راﯾﺞ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت  6 :ﺻﻔﺤﻪ

ﭼﮑﯿﺪه
اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﻖ آن از ﻣﺴﺎﯾﻞ روز ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﻧﺪ ﮔﺬار ﺗﮫﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ  .روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﻨﺎدی ﺑﻮده و از ﻣﻨﺎﺑﻊ م
ﺗﻌﺪد داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺬار ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ و ارﺗﻘﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﺎورزان و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﻟﯿﺪی  ,اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ از اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﮫﯿﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﯿﻢ و از طﺮﻓﯽ از طﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﺑﺘﻮان ﮐﺸﺎورزان را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ
ﻧﻤﻮد.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی:
ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار ,داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ ,ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺟﮫﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﮫﺎده ھﺎ ،ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن را ﺑﻪ طﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎﯾﯽ در ﺟﮫﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل طﺒﯿﻌﯽ و
ﺑﻘﺎی آﯾﻨﺪه وادار ﮐﺮده اﺳﺖ .در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺑﻨﺪ ح ﺗﺒﺼﺮه  ۵ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  ١٣٧۴آﻣﺪه
اﺳﺖ:ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم و ﮐﻮدھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﮫﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ  ٣درﺻﺪ ازاﻋﺘﺒﺎرات
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮد  ,ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﺎغ  ١١/۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در اﺧﺘﯿﺎر وزارت ﮐﺸﺎورزی ﻗﺮار  ۵ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺟﮫﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﮔﯿﺎھﯽ و ﻋﻠﻔﮫﺎی ھﺮز و ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎ ﮐﮫﺎی
زراﻋﯽ ﮐﺸﻮر و طﺮ ﺣﮫﺎی ﺗﺮوﯾﺠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ)ﮐﮫﻨﺴﺎل و دﯾﮕﺮان ١٣٨٧: ٣٣-١):ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی و ﮔﺬار از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺪان ﺿﺮورت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﮐﺸﺎورزی راﯾﺞ)ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه(

ﮐﺸﺎورزی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﺘﯽ  ۵٠ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ و ھﻨﻮز ھﻢ در اﮐﺚ ر
ﮐﺸﻮرھﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﺸﺎورزی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺮژی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎن و دام ﻣﺘﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺧﺎک ﻣﺰارع از طﺮﯾﻖ دﻓﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﻧﺴﺎن و دام ﻣﺘﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎک ﻣﺰارع از
طﺮﯾﻖ دﻓﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ,ﭘﺨﺶ ﮐﻮدھﺎی داﻣﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺎوب دوره ای ﮔﯿﺎھﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻘﻮﻻت)ﺳﻮﯾﺎ,ﻣﺎش,ﻟﻮﺑﯿﺎ(ﺑﺎرور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از دوره ھﺎی ﺗﻨﺎوب ﻣﻘﺪاری ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن و
ﻣﻘﺪاری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف دام ﻣﯽ رﺳﻨﺪ)ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﯽ١٣٨٧: ۴١-٣٨).:
از ﺳﺎل  ١٩۴۵اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻓﺖ ﮐﺶ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ در
ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻼت ﻣﺘﺤﺪه و اروﭘﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ,ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﺮاﮐﺘﻮرھﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
از ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی
۴٨۵
ھﻢ
ت ﺑﻞ ا م ا ار ھﻢ ﺑﻞ ی س
ﻧﺪ د ر ھﮏ رد ن روزگ از ت ﻧﺪ ھﺐ ﺟﺎی ر ﯾﺪهاﻧﺪ
ﻣﻘﺎﻻت درج ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر،
ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﮫﺮ  :داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ١٨ ،و  ١٩آﺑﺎن
از ﻧﯿﺮوی ﻋﻀﻼﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﺳﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر داﻣﯽ ﺷﺪ  .ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺑﮫﯿﻨﻪ از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت  ,ﮔﺴﺘﺮش
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﮐﺸﺖ ﺗﮏ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻋﻠﺘﭙﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ,ﮐﻮدھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺗﻨﺎوب زراﻋﯽ و ﮐﻮدھﺎی داﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﮐﺸﺎورزی  ,اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را
وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ  .ﻋﻮاﻣﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﮐﻮدھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪ  ,زﯾﺮا اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺰارع ﺗﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﺟﺪاﺳﺎزی
داﻣﭙﺮوری از زراﻋﺖ ﺷﺪ و ﮐﻮدھﺎی داﻣﯽ از ﻧﻈﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ,ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ )دھﻘﺎﻧﯿﺎن و
ھﻤﮑﺎران١٣٧۵ : ١٣٨).:
در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ١ﺗﻘﺎﺑﻞ ھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف در ﺷﺮﺗﯿﻄﯽ طﺒﯿﻌﯽ در ﮐﺸﺎورزی راﯾﺞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره١-ﺗﻘﺎﺑﻞ ھﺎی ﻣﺘﻌﺎرف در ﺷﺮاﯾﻂ طﺒﯿﻌﯽ)ﭼﻤﺒﺮز ١٣٨١: ١۴٠):اﯾﺴﺘﮕﺎه آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮﻣﻨﺒﻊ ﻣﺰرﻋﻪ
ﮐﻢ ﻣﻨﺒﻊ
ﭘﮋوھﺶ
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ھﻤﻮاره ﯾﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ھﻤﻮاره ﯾﺎ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﻏﻠﺐ ﻧﺎھﻤﻮار و ﺷﯿﺐ دار
ﺗﺮاس ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺗﺮاس ﺑﻨﺪی ﺷﺪه
ﺧﺎک ﻋﻤﯿﻖ ,ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ,ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﻤﯿﻖ ,ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ,ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ,ﻏﯿﺮﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ,
ھﺎی ﮐﻢ ھﺎی ﮐﻢ اﻏﻠﺐ دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی
ﺷﺪﯾﺪ
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﮐﻼن ﮐﻤﯿﺎب ,ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ﮐﺎﻣﻼ ٌ راﯾﺞ
و ﺧﺮد
اﻧﺪازه و ﻣﺎھﯿﺖ ﮐﺮت ﺑﺰرگ,ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺰرگ ﮐﻮﭼﮏ ,دارای اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
ﺧﻄﺮھﺎ ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﻤﻤﻌﻤﻮﻻ ٌ ,ﻣﮫﺎرﺷﺪﻧﯽ راﯾﺞ ﺗﺮ-ﺳﯿﻞ ,ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ,

دام ھﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ را
ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻏﯿﺮه
آﺑﯿﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻ ٌ در دﺳﺘﺮس اﻏﻠﺐ در دﺳﺘﺮس اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ
اﻧﺪازه واﺣﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ,ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ,ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ ,اﻏﻠﺐ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و
ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ
ﮔﯿﺎھﺎن طﺒﯿﻌﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی در ﺳﻄﺢ ﺧﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺬار ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ﭘﺎﯾﻪ و ﺟﮫﺖ دادن ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻧﮫﺎدی اﺳﺖ ,
ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد  .ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎﯾﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ  ,ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺴﻞ ھﺎی آﯾﻨﺪه
را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد)ﻗﺪﯾﺮی ﻣﻌﺼﻮم و دﯾﮕﺮان١٣٨٧: ٣٩-٣۵).:
۴٨۶
ھﻢ
ت ﺑﻞ ا م ا ار ھﻢ ﺑﻞ ی س
ﻧﺪ د ر ھﮏ رد ن روزگ از ت ﻧﺪ ھﺐ ﺟﺎی ر ﯾﺪهاﻧﺪ
ﻣﻘﺎﻻت درج ﺷﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﯿﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎﻧﮫﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﮐﺸﻮر،
ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﮫﺮ  :داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ١٨ ،و  ١٩آﺑﺎن
ﭘﺎﯾﺪاری ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﺎورزی در طﻮل زﻣﺎن  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﭘﺎﯾﺪاری ,
ھﺪف از ﮐﺸﺎورزی ﻣﺪرن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ از ﮐﺴﺐ ﺳﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮد در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎظﺖ آب و ﺧﺎک  ,ﺗﻨﻮع ﭘﻨﺘﯿﮑﯽ ,ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ,ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
در روﺳﺘﺎھﺎ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)ﮐﻮﭼﮑﯽ و دﯾﮕﺮان١٣٧۵ : ١٣١).:
▪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺤﯿﻂ :در اﯾﻦ ﺑﻌﺪ  ,ظﺮﻓﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ در آﯾﻦ ده ﺑﺪون ﭘﺬﯾﺮش آﻟﻮدﮔﯽ  ,ﺗﮫﯽ
ﺳﺎزی و ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آب و ﺧﺎک و زﯾﺴﺖ ﺑﻮﻣﮫﺎی طﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮ طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
▪ ﭘﺎﯾﺪاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻗﺘﺼﺎدی :در اﯾﻦ ﺑﻌﺪ  ,ظﺮﻓﯿﺖ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺳﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ)ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﮐﺸﺎورزی( ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ
داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺎﯾﺪار و ارﮔﺎﻧﯿﮏ
داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺑﮫﺮه وری اﻧﺮژی در ﻣﺮاﮐﺰ داده ای ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی
داﻧﻠﻮدﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺘﮫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺣﺎﻣﻠﮫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺮ ﺑﮫﺮھﻮری اﻧﺮژی در ﺑﺨﺸﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺮﻧﺲ ﻻﯾﻦ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان
ﮔﺖ ﭘﯿﭙﺮ  ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ
داﻧﺶ رﺳﺎن  ،ﺑﯿﺶ از  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

