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  گفتار مولفانپیش

کشاورزي متداول کنونی ترین وظایف دانش کشاورزي است. متاسفانه تامین امنیت و ایمنی غذایی از اصلی

وجود آورده است. استفاده گسترده از سموم شیمیایی هایی بسیار جدي در راستاي نیل به این دو هدف بهچالش

هاي زیست محیطی از تبعات کشاورزي صنعتی متداول امروزي است. بر این اساس و تقابل جدي با زیر ساخت

هاي مختلف، آلودگی خاك، هوا و آب و تولید نظامدید بوممی توان گفت کشاورزي متعارف امروزي با تخریب ش

باشند در عمل در میان مدت و دراز مدت قابلیت تولید محصوالتی که آلوده به انواع باقیمانده سموم و کودها می

غذایی کافی و سالم براي بشر را نخواهد داشت. از این رو باید تجدید نظري جدي در راستاي سازگاري کشاورزي 

برداري از واحدهاي تولیدات محصوالت کشاورزي تغییر و هاي بهرهمحیط زیست صورت گرفته و در روش با

باشد. هاي جایگزین کشاورزي متداول فعلی کشاورزي ارگانیک میدگرگونی ماهوي رخ دهد. یکی از روش

محصوالت مختلف  توان ضمن حفظ محیط زیست و توجیه اقتصادي تولیدواسطه این شیوه از کشاورزي میبه

سالمت محیط زیست و محصوالت تولید شده را نیز فراهم آورد. این کتاب کلیاتی در رابطه با کشاورزي ارگانیک 

هاي مصوب براي این درس نیز مورد توجه واقع شده و دهد و در تدوین آن تالش شده که سرفصلارائه می

هاي کشاورزي، منابع طبیعی و محققان فعال در رشته رعایت گردد. از این رو مطالعه این کتاب به دانشجویان

شود. از همه عزیزانی که در طول تالیف این کتاب ما را یاري رساندند کمال حوزه کشاورزي ارگانیک توصیه می

  تشکر را داریم. امید است انتشار این اثر گامی هرچند کوتاه در راستاي رویکرد به کشاورزي ارگانیک باشد.

  استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه -تاج بخش دکتر مهدي 

  استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه –دکتر مهدي قیاسی 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل یک

  تاریخچه کشاورزي ارگانیک

  دیباچه

محققـــان و  زمـــان بـــا گســـترش و پیشـــرفت روز افـــزون کشـــاورزي صـــنعتی و فشـــرده، برخـــی از هـــم

ــی      ــاه م ــاورزي نگ ــوع از کش ــن ن ــه ای ــالف ب ــد و مخ ــده تردی ــا دی ــت ب ــیط زیس ــداران مح ــا طرف ــد. آنه کردن

ــاد           ــث ایج ــت باع ــیط زیس ــودگی مح ــب و آل ــت تخری ــه عل ــاورزي ب ــوع از کش ــن ن ــه ای ــد ک ــد بودن معتق

  مشکالت جدي و خطرناك براي زندگی بشر در آینده خواهد شد.

بودن هاي سنتی فردي بنام  اف. اچ. کینگ بود. وي به دنبال ایجاد نوعی  یکی از محققان و عالقمندان به روش

هاي سنتی تولید محصول که سازگار با محیط خاص از نظام کشاورزي بود که در عین علمی مبتنی بر روش

هاي سنتی کشاورزي در میالدي با مطالعه دقیق روش 1909زیست است، باشد. این دانشمند در سال 

تواند با تغییراتی اندك جهت هاي سنتی کشاورزي این مناطق میو ژاپن اظهار کرد که روش کشورهاي کره

  باشد مورد استفاده قرار گیرد. هاي شیمیایی ایجاد و توسعه نوعی از کشاورزي که مبتنی بر مصرف حداقل نهاده

 

  رتباط با زراعت ارگانیک بود.پردازان پیشگام در ا ) از نظریهFranklin Hiram Kingاف. اچ. کینگ ( :1شکل

هاي در خور توجهی ارائه داد ال. اچ. بیلی  بود. وي که متخصص فرد دیگري که در این حوزه نظرات و پژوهش

هاي یک کشاورزي مطلوب آن است که خودکفا و اظهار داشت که مهم ترین شاخص 1913باغبانی بود در سال 

  پایدار باشد.

ه زایده جنبش کشاورزي سازگار با محیط زیست بود، در ارائه نظرات مربوط به اولین نتایج علمی و عملی ک 

  کشاورزي بیودینامیک (زیست پویا) یا



 

 

(Biodynamic Agriculture) متجلی گردید. گام نخست در این رابطه را یک دانشمند آلمانی به نام رودلف

ه توازن توأم نقش حیوان، گیاه و خاك توجه هاي کشاورزي باید باشتاینر برداشت. وي معتقد بود در تمام بخش

هاي کشاورزي لحاظ کرد، در غیر این صورت کشاورزي حتماً با بن بست داشته و اثرات متقابل آنها را در فعالیت

اکولوژیکی روبرو خواهد شد. بر اساس نظرات وي گیاه سالم بدون خاك سالم  و حیوان سالم بدون گیاه سالم 

 تولید نخواهد شد. 

  

بود که به عنوان  اتریشی  یزیستو محقق علوم ادیب ،فیلسوف) Rudolf Joseph Lorenz Steiner: رودولف اشتاینر (2شکل

 شود.شناخته می (Biodynamic Agriculture)پویاارائه دهنده نظریه کشاورزي زیست

 

گردد. کشاورزي ارگانیک طبقه بندي میهاي کشاورزي بیودینامیک نوعی خاص از کشاورزي است که در روش

در کشاورزي بیودینامیک به مزارع، کشتزارها و تمامی اکوسیستم در برگیرنده آن و حتی کره زمین به عنوان 

شود. بنابر این در این شیوه از کشاورزي در تولید محصول خاك، یک پیکر واحد و غیر قابل تفکیک نگریسته می

و غیره ارزشی یکسان داشته و در تعامل زیستی با یکدیگر بوم نظام کشاورزي را  آب، موجودات زنده اکوسیستم

اي مختلف در درون بوم نظام هاي برون مزرعهدارند و از این رو محصول بدون نیاز به نهادهبارور و پویا نگه می

ول زمان به صورت پایدار شود و از این رو نظم و توان زیستی ان در طکشاورزي و با امکانات درونی آن تولید می

گردد. طبیعی است که این شکل از کشاورزي مشکالت ناشی از کشاورزي مدرن را به هیچ وجه نخواهد حفظ می

  هايداشت. بر اساس این نظریه واحدهاي تولید کننده محصوالت کشاورزي وابسته به محیط و نهاده

 

  

  



 

 

ــب و آلـــودگی محـــیط   ــأله تخریـ ــذا مسـ ــتند، لـ ــوژیکی هسـ ــاورزي،  زیاکولـ ــکل از کشـ ــت در ایـــن شـ سـ

ــه   ــوري بـ ــر تئـ ــداقل از نظـ ــی  حـ ــی مـ ــل منتفـ ــور کامـ ــاورزي   طـ ــلی کشـ ــرداز اصـ ــه پـ ــد.  نظریـ باشـ

بیودینامیــک (رودلــف اشــتاینر) نــه یــک متخصــص کشــاورزي و نــه دانشــمند علــوم زیســتی، بلکــه           

ــه          ــاي نظری ــر مبن ــتر ب ــاورزي بیش ــوع از کش ــن ن ــام ای ــی انج ــان چرای ــن رو بی ــود. از ای ــوف ب ــک فیلس  ی

هـــاي فیلســـوفانه اســـتوار اســـت. بـــا ایـــن حـــال در حـــال حاضـــر شـــواهد و   هـــا و اســـتنتاجپـــردازي

ــوع از       ــن نـ ــایی ایـ ــول مبنـ ــه اصـ ــت کـ ــت اسـ ــددي در دسـ ــانه متعـ ــوم شناسـ ــی و بـ ــتندات علمـ مسـ

 نماید.کشاورزي را تایید می

ــالفور       ــت، اوا ب ــش داش ــک نق ــاورزي ارگانی ــترش کش ــه گس ــه در زمین ــانی ک ــر از کس ــی دیگ   Eva) یک

Balfour)    بـود، کــه اولــین آزمایشــات علمــی در رابطــه بـا مقایســه روش تولیــد محصــول بــه روش ارگانیــک

بــود. وي چهــار ســال پــس  1939و متـداول را در بریتانیــا انجــام داد. شــروع مطالعــات ایــن محقــق در ســال  

 (Soil  living) "زنـدگی خـاك  "هـاي خـود را در کتـابی تحـت عنـوان      هـایش نتـایج یافتـه   از آغـاز پـژوهش  

منتشــر ســاخت و کشــاورزي ارگانیــک را راهــی ســازگار و در عــین حــال عملــی در بهــره بــرداري مطلــوب و  

  سازگار با اکوسیستم معرفی نمود.

ظهـــور قابـــل لمـــس ایـــن ایـــده در بعضـــی از کشـــورهاي صـــنعتی دیگـــر از جملـــه ژاپـــن ،آمریکـــا و   

فشـــرده دیـــده شـــد.    در مقابـــل کشـــاورزي صـــنعتی و   1940و  1930هـــاي انگلســـتان در دهـــه 

ــه            ــاي ازت ــاخت کوده ــراي س ــوا ب ــروژن ه ــتفاده از نیت ــه امکــان اس ــانی ک ــگ جه ــس از جن ــاً پ خصوص

ــه            ــت ک ــورت گرف ــوانی ص ــاي حی ــتفاده از کوده ــدید اس ــاهش ش ــال آن ک ــه دنب ــد و ب ــذیر ش ــان پ امک

ــاك     ــزي خـ ــی و حاصـــل خیـ ــواد آلـ ــاهش مـ ــروژن و کـ ــربن آلـــی از نیتـ ــدن کـ ــدا شـ ــل آن جـ ماحصـ

  گردید. 

  

گیري ایده زراعت ارگانیک از دانشمندانی بود که مطالعات او تاثیر زیادي در شکل Eva Barbara -Evelynا بالفور: او3شکل

 داشت.

 



 

 

اساس کاربردي و اجتماعی کشاورزي  1940همچنین هواردبالفورد در انگلستان و ردال در آمریکا در دهه 

توان بیان کرد که در گذاري کردند. همچنین میهارگانیک را با محوریت کاربرد مواد آلی در کشاورزي را پای

تر و با بکار بردن واژه کشاورزي پایدار براي اولین بار در حقیقت هسته اولیه کشاورزي ارگانیک با مفهومی جامع

 توسط لرد نورث بورن به کار برده شد. 1940در دهه  "نگاهی به زمین"کتابی تحت عنوان 

 

 

 

 1940) اولین فردي است که در کتاب خود به نام نگاهی به زمین که در سال Lord Northbourne: لرد نورث بورن (4شکل

  منتشر ساخت از واژه کشاورزي پایدار استفاده نمود.

 

ــال  ــل      1943در سـ ــه دالیـ ــرد بـ ــالم کـ ــود، اعـ ــرده بـ ــر کـ ــه منتشـ ــابی کـ ــالکنر در کتـ ــز ادوارد فـ نیـ

اورزي بایــد رجعتــی هوشــمند بــه    کــردن روزافــزون کشــ  محیطــی و بهداشــتی ضــمن علمــی   زیســت

ــته    ــا محـــیط داشـ ــازگاري بـ ــر سـ ــی بـ ــنتی و مبتنـ ــاورزي سـ ــه از  کشـ ــی رویـ ــتفاده بـ ــیم و از اسـ باشـ

  کودها و سموم شیمیایی در فرآیند تولید محصوالت کشاورزي صرف نظر نماییم.

ــه   ــی دهــ ــانی دوم و طــ ــگ جهــ ــس از جنــ ــاي پــ ــاهیم   1950و  1940هــ ــعه مفــ ــیالدي توســ مــ

هــاي علمـــی در  تحــت تــأثیر رشــد ســـریع  کشــاورزي صــنعتی بــود. پیشــرفت       کشــاورزي ارگانیــک   

هـــایی مثـــل مکانیـــک، شـــیمی، مهندســـی و طراحـــی ماشـــین آالت کشـــاورزي کـــه در خـــالل  بخـــش

ــال ــال       س ــه در س ــد ک ــر ش ــت منج ــتابانی داش ــعه ش ــانی اول و دوم توس ــگ جه ــاي جن ــس از  ه ــاي پ ه

ش کشــاورزي عرضــه گــردد.   هــاي مختلــف بــه بخــ   جنــگ دســتاوردهاي جدیــد متعــددي در زمینــه    

چنانکــه قــبالً نیــز اشـــارهگردید نیتــرات آمونیــوم کـــه بــراي کــاربرد در مهمـــات بــه وفــور ســـاخته          

شـــده بـــود بـــه عنـــوان منبعـــی ارزان قیمـــت بـــراي تـــأمین کـــود ازتـــه در اختیـــار کشـــاورزان قـــرار   

  کش در اختیار سربازان قرارعنوان حشرههاي جنگ بهکه در سال (DDT)گرفت. د.د.ت.



 

 

ــت   ــک آف ــه ی ــود ب ــه ب ــه   گرفت ــادي ب ــالیان متم ــدیل و س ــومی تب ــش عم ــتفاده   ک ــورد اس ــترده م ــور گس ط

 قرار گرفت.

و بـــا افـــزایش قابـــل  1944هـــاي مربـــوط بـــه کشـــاورزي صـــنعتی، در ســـال  بـــا پیشـــرفت تکنیـــک

نــام انقــالب ســبز در اذهــان تجلــی پیــدا کــرد،       مالحظــه تولیــدات کشــاورزي فشــرده رخــدادي بــه     

ــعه   ــدف آن توسـ ــه هـ ــترش روش کـ ــر روي گسـ ــذاري بـ ــرمایه گـ ــر   و سـ ــد بـ ــا تاکیـ ــنعتی بـ ــاي صـ هـ

ــاري      ــات، بیم ــرل آف ــیمیایی در کنت ــموم ش ــتفاده از س ــف اس ــا، عل ــعه مکانیزاســیون،    ه ــرز، توس ــاي ه ه

  استفاده از کودهاي شیمیایی و غیره در سراسر جهان بود. 

ــان        ــار زی ــی آث ــور برخ ــا ظه ــبز ب ــالب س ــال انق ــه دنب ــی   ب ــه پنجــاه   بــار کشــاورزي متــداول در ط ده

ــدار       ــاورزي پایـ ــه مفـــاهیم کشـ ــه بـ ــیالدي، توجـ و ارگانیـــک  (Sustainable  Agriculture)مـ

ــال     ــه در س ــا اینک ــت ت ــه داش ــه   ادام ــدایی ده ــاي ابت ــه       60ه ــد توج ــک کتــاب رون ــیالدي انتشــار ی م

خـــانم  1962دانشـــمندان و افکـــار عمـــومی بـــه ایـــن نـــوع از کشـــاورزي را دگرگـــون کـــرد. در ســـال  

ــراوان    راشـــل کارســـون کـــه دانشـــمندي فعـــال در حـــوزه محـــیط زیســـت بـــود پـــس از مطالعـــات فـ

را تـــالیف و منتشـــر ســــاخت. وي در     (Silent Spring)کتـــابی تحـــت عنـــوان بهـــار خــــاموش     

طــور هــا را در فراینــد تولیــد محصــوالت کشــاورزي بــه     کتــاب خــود مصــرف ســموم و حشــره کــش     

هــا، محــیط زیســت،   اکوسیســتم بــار ایــن مــواد را بــر روي   جــدي بــه چــالش کشــید و آثــار زیــان     

جوامــع موجـــودات زنـــده اعـــم از حشـــرات، پرنـــدگان و ... مـــورد ارزیـــابی و بررســـی قـــرار داد. نظـــرات  

گیرانـــه در رابطـــه بـــا ارائـــه شـــده در ایـــن کتـــاب نقـــش مـــوثر و اساســـی در وضـــع قـــوانین ســـخت 

ــه    ــاورزي در دهـ ــوالت کشـ ــد محصـ ــدهاي تولیـ ــموم در فراینـ ــرف سـ ــیاري  مصـ ــدي در بسـ ــاي بعـ از هـ

کشــورها داشــت. در پــی وضـــع ایــن قــوانین بـــود کــه مصــرف برخـــی از ســموم مهلــک و تخریـــب          

  کننده محیط عمدتاً شامل ترکیبات آرسنیک و جیوه بودند به کلی ممنوع گردید. 

  



 

 

منتشر گردید در نهایت منجر به جنبشی جهانی در راستاي کاهش مصرف سموم و  1962: کتاب بهار خاموش که در سال 5شکل

  کودهاي شیمیایی گردید.

  

هـــاي دهـــه هفتـــاد مـــیالدي، جهـــت گســـترش کشـــاورزي ارگانیـــک در کشـــورهاي مختلـــف  در ســـال

هـــاي مختلفـــی تشـــکیل و بـــر علیـــه آلـــودگی هـــا و جنـــبشهـــا، مؤسســـات، گـــروهجهـــان، ســـازمان

ــروه    ــن گـ ــالش ایـ ــت و تـ ــتند. فعالیـ ــت داشـ ــت فعالیـ ــیط زیسـ ــیت در  محـ ــاد حساسـ ــث ایجـ ــا باعـ هـ

صـــوالت کشـــاورزي صـــنعتی و ترغیـــب آنهـــا بـــه اســـتفاده از محصـــوالت        کننـــدگان محمصـــرف

 ها مزارع ارگانیک با شتاب بیشتري توسعه یافت. ارگانیک گردید. در پی این تالش

ــترش روش  ــا گسـ ــال    بـ ــک ، در سـ ــزارع ارگانیـ ــاورزي و مـ ــه کشـ ــوط بـ ــاي مربـ ــیون  1972هـ فدراسـ

اي فرانســـه تاســـیس شـــد، در ورســـ (IFOAM) المللـــی جنـــبش کشـــاورزي ارگانیـــک اي فـــومبـــین

هــاي مختلــف کشــاورزي ارگانیــک اســت. بــیش از صــد کشــور جهــان          کــه هــدف آن توســعه روش   

ــم            ــوز ه ــته و هن ــه داش ــان ادام ــک همچن ــاورزي ارگانی ــعه کش ــد توس ــتند. رون ــبش هس ــن جن ــو ای عض

ــه    ــه در دهـ ــه طوریکـ ــه دارد، بـ ــاً   90ادامـ ــیالدي تقریبـ ــورهاي    20مـ ــرفی کشـ ــذاي مصـ ــد غـ درصـ

ــا   ــه ب ــعه یافت ــردن روشتوس ــار ب ــد     بک ــه تولی ــل ب ــروزه می ــود. ام ــده ب ــد ش ــک تولی ــاورزي ارگانی ــاي کش ه

ــه         ــت ب ــزایش اس ــه اف ــتابان رو ب ــدي ش ــا رون ــان ب ــک همچن ــوالت ارگانی ــرف محص ــوريو مص ــه در ط ک

کننــدگان بــا توجــه بــه ایمنــی بــاالي غــذایی محصــوالت ارگانیــک         برخــی از منــاطق دنیــا مصــرف   

هــاي متعــارف و جــایگزینی   ت تولیــد شــده بــه روش  حدالمقــدور بــه دنبــال حــذف کامــل محصــوال     

  ها با محصوالت ارگانیک هستند.آن

 

  المللی جنبش کشاورزي ارگانیک: نماد فدراسیون بین6شکل 

  

  

  



 

 

  هاي عملی و مفاهیم کشاورزي ارگانیکروش

ــیالدي روش     ــل م ــه چه ــرن در ده ــورث ب ــط ن ــن واژه توس ــه ای ــوع از    ارائ ــن ن ــه ای ــوط ب ــی مرب ــاي عمل ه

  میالدي کشاورزي بر 60عنوان مثال در دهه ي نیز به سرعت توسعه یافت. بهکشاورز

ــوس  ــاي هومـ ــه (Humus)مبنـ ــیمیایی      بـ ــاي شـ ــایگزینی کودهـ ــراي جـ ــب بـ ــی مناسـ ــوان راهـ عنـ

ــاي           ــتفاده از کوده ــاي اس ــه ج ــه ب ــود ک ــده ب ــنهاد ش ــاورزي پیش ــکل از کش ــن ش ــد. در ای ــرح گردی مط

تولیـــدي اســـتفاده شـــود. امـــروزه بـــا گذشـــت  شـــیمیایی از بقایـــاي محصـــوالت کشـــاورزي و ضـــایعات

ــت.       ــیده اســ ــات رســ ــه اثبــ ــامالً بــ ــارایی آن کــ ــن روش کــ ــه ایــ ــرن از ارائــ ــیم قــ ــیش از نــ  بــ

هـــا و ضـــایعات شـــهري بـــه کودهـــاي آلـــی کـــه در کـــه حتـــی کارخانجـــات تبـــدیل زبالـــهطـــوريبـــه

شــود، در اقصــی نقــاط دنیــا تاســیس و بــه      گفتــه مــی   (Compost)اصــطالح بــه آنهــا کمپوســت   

ــغولمیفعا ــت مشـ ــه لیـ ــه نظریـ ــند. گرچـ ــه روشباشـ ــردازي و ارائـ ــه  پـ ــوط بـ ــد مربـ ــی جدیـ ــاي علمـ هـ

هـــاي تخصصـــی از کشـــاورزي کــــه در    کشـــاورزي ارگانیـــک و متعاقـــب آن ارائـــه و کـــاربرد روش     

ــی     ــده م ــدار نامی ــاورزي پای ــطالح کش ــابقه اص ــود، س ــتم     ش ــرن بیس ــه ق ــدتاً ب ــته و عم ــوالنی نداش اي ط

 گردد.میالدي بر می

  

 رویکرد به کشاورزي ارگانیک برگشت به کشاورزي سنتی است؟آیا 

ــی     ــد م ــوان ش ــر عن ــیش ت ــه پ ــانطور ک ــه و روش  هم ــاهیم اولی ــت مف ــوان گف ــنتی و  ت ــاورزي س ــاي کش ه

ــان   ــتفاده انس ــورد اس ــه م ــدایی ک ــی  ابت ــرار م ــدیمی ق ــاي ق ــدازه ه ــا ان ــت ت ــه و  گرف ــر اندیش ــق ب اي منطب

ــه             ــت ک ــن نیس ــوم ای ــه مفه ــوان ب ــیچ عن ــه ه ــئله ب ــن مس ــا ای ــد. ام ــک بودن ــاورزي ارگانی ــرات کش نظ

ــ  ــک فق ــاورزي ارگانی ــور      کش ــت عب ــد گف ــر بای ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــاهیم اس ــن مف ــه ای ــدود ب ــط مح ط و فق

ــه          ــاورزي و نـ ــرفت در کشـ ــوعی پیشـ ــل نـ ــک در اصـ ــه کشـــاورزي ارگانیـ ــنعتی بـ ــاورزي صـ از کشـ

ــده            ــه ش ــد آمیخت ــم جدی ــا عل ــنتی ب ــش س ــرد دان ــن رویک ــابراین در ای ــت. بن ــته اس ــه گذش ــت ب بازگش

گار بــوده و برآینــد آن باعــث توانمنــدي    هــاي نــوین مــدیریتی و تکنولــوژیکی نیــز ســاز     کــه بــا روش 

ــه         ــف و ب ــوم مختل ــه عل ــه ب ــن رو توج ــد. از ای ــد ش ــاورزي خواه ــیوه از کش ــن ش ــتر ای ــه بیش ــر چ ــژه ه وی

ــاورزي    علـــوم جدیـــد نـــوعی فرصـــت بـــراي کشـــاورزي ارگانیـــک تلقـــی شـــده و نگـــاه محققـــان کشـ

تـــر در عبـــارت بهباشـــد. بـــههـــاي جدیـــد بـــه هـــیچ وجـــه دفعـــی نمـــی ارگانیـــک بـــه علـــوم و روش

  شود. ها است که دچار تغییر میکشاورزي ارگانیک این فقط روش

 



 

 

  تعریف کشاورزي ارگانیک

ارائـــه شـــده اســـت.   (Organic)گرچـــه تـــاکنون تعـــاریف و مفـــاهیم زیـــادي از کشـــاورزي ارگانیـــک

ــه ــی ب ــی م ــور کل ــت   ط ــاص از فعالی ــوعی خ ــک ن ــاورزي ارگانی ــت کش ــوان گف ــی  ت ــاغی، دام ــی، ب ــاي زراع ه

  شود که مبتنی برهایی جهت تولید محصول استفاده میکه در آن از روشو غیره است 

ــاورزي            ــالف کش ــر خ ــاورزي ب ــیوه از کش ــن ش ــن رو ای ــت. از ای ــتم اس ــر اکوسیس ــاکم ب ــی ح ــول کل اص

شـــود. در کشـــاورزي متـــداول صـــنعتی تعارضـــی بـــا محـــیط نداشـــته و منجـــر بـــه تخریـــب آن نمـــی 

ــ    ــد در واحـ ــتاي تولیـ ــلی در راسـ ــاء اصـ ــک اتکـ ــتفاده از   ارگانیـ ــر روي اسـ ــاورزي بـ ــف کشـ دهاي مختلـ

ــاده ــهنه ــاي درون مزرع ــاده  ه ــن نه ــابر ای ــت. بن ــی اس ــه ای ــرون مزرع ــاي ب ــا و  ه ــواع کوده ــامل ان ــه ش اي ک

ــاي      ــد و جـ ــاورزي ندارنـ ــوع از کشـ ــن نـ ــد در ایـ ــدیریت تولیـ ــایی در مـ ــتند جـ ــیمیایی هسـ ــموم شـ سـ

ــاده  ــه نه ــود را ب ــم خ ــاي ک ــت دا   ه ــیط زیس ــالمتی مح ــا س ــازگار ب ــر و س ــک  دهخط ــاورزي ارگانی ــد. کش ان

ــامع     ــدیریت تولیــد ج ــک نظــام م ــی      ی ــتانداردهاي مخصوص ــوده و محصــوالت آن منطبــق بــا اس نگــر ب

 باشد. زیست میاست که اهداف اصلی آن توسعه پایداري همه جانبه تولید و محیط

ــه    ــه ب ــک، مزرع ــوم ارگانی ــاس مفه ــر اس ــد    ب ــر تولی ــالوه ب ــده و ع ــه ش ــر گرفت ــده در نظ ــود زن ــوان موج  عن

ــی    ــوب مـ ــلی در آن محسـ ــدفی اصـ ــت هـ ــیط زیسـ ــالمت محـ ــظ سـ ــالم، حفـ ــول سـ ــه محصـ ــود.  بـ شـ

ــان  ــر چن ــارت دیگ ــی     عب ــان را نم ــالمت دام و انس ــده، س ــاره ش ــه آن اش ــز ب ــبالً نی ــه ق ــالمت  ک ــوان از س ت

نظــام جــدا فــرض کــرد. لــذا بــراي تولیــد محصــول نهــایی ســلم و ایمــن راهــی جــز تــامین              بــوم

ــد    ــره تولی ــل زنجی ــتی در ک ــالمت زیس ــر        س ــن ام ــه ای ــدارد ک ــود ن ــاورزي  وج ــف کش ــوالت مختل محص

  نیز هدف کشاورزي ارگانیک است. 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

  هاي کشاورزي ارگانیکویژگی

تـــوان مـــورد بررســـی و ارزیـــابی قـــرار داده و بـــر هـــاي مختلـــف مـــیکشـــاورزي ارگانیـــک را از جنبـــه

  اورزي هاي خاصی را براي این نوع از کشهاي مختلف، ویژگیاین اساس از دیدگاه

 برشمرد

  هاي کشاورزي ارگانیک عبارتند از:ترین ویژگیطورکلی شاخصبه

ــتم      -1 ــواد در اکوسیس ــه م ــترش چرخ ــتفاده از گس ــا اس ــد ب ــه تولی ــا ب ــاس و در   اتک ــن اس ــر ای ــا: ب ه

خیـــزي مزرعـــه تـــوان از حـــداکثر مـــواد موجـــود جهـــت حاصـــلایـــن نـــوع از کشـــاورزي مـــی

ول کــه در عمــل هزینــه و انــرژي زیــادي     اســتفاده کــرده و در عــین حــال از ضــایعات محصــ     

ــال   ــا سـ ــل و یـ ــده در فصـ ــرف شـ ــد آن مصـ ــد و فراینـ ــراي تولیـ ــرد  بـ ــتفاده کـ ــاي آتـــی اسـ هـ

ــاي      ــن، بقایـ ــروتئین، روغـ ــتخراج پـ ــدیل، اسـ ــدهاي تبـ ــول در فراینـ ــاي محصـ ــایعات و بقایـ (ضـ

  گیاه و غیره).

ممانعـــت از مصـــرف مـــواد ســـمی بـــا منشـــأ شـــیمیایی اعـــم از کودهـــاي شـــیمیایی، حشـــره   -2

  ها.ها، علف کشکش

ایـــن مـــواد اثـــرات بســـیار مخربـــی بـــر روي محـــیط و اکوسیســـتم داشـــته و در دراز مـــدت باعـــث  

  گردند.بر هم خوردن توازن زیستی محیط می

  افزایش تنوع زیستی: -3

بــــر اســــاس انعطــــاف پــــذیر بــــودن کشــــاورزي ارگانیــــک در برابــــر متغیرهــــاي محیطــــی و  

طــور چشــمگیري افــزایش یافتــه و در نتیجــه پایــداري کشــاورزي       اکولــوژیکی تنــوع ژنتیکــی بــه   

هــــا طــــرز محسوســــی افــــزوده خواهــــد شـــد. بــــه اعتقــــاد بســــیاري از آگرواکولوژیســــت بـــه 

ان هــیچ عامــل یــا فرآینــدي در طبیعــت     شناســهــا و زیســت زراعــی)، اکولوژیســت شناســان(بــوم

ــه انــدازه تنــوع و تکثــر بیشــتر نمــی      ــین حــال پایــداري محــیط     ب زیســت و توانــد پویــایی و در ع

  ها را تامین کند. اکوسیستم

تمرکــــز زدایــــی از فراینــــد تولیــــد و تمرکزیافتــــه نبــــوده و فعــــالیتی بــــا کــــارکرد          -4

  باشد.می (Multy  Function)چندگانه

 مان :پایداري تولید در ز -5

در کشـــاورزي ارگانیـــک پایـــداري تولیـــد از نظـــر بیولوژیـــک و اکولوژیـــک در طـــول زمـــان مطـــرح  

اســـت ، و یـــا بـــه عبـــارت دیگـــر نگـــاه بلنـــد مـــدت بـــه منـــابع طبیعـــی دارد، امـــا در کشـــاورزي  

  متداول و مبتنی بر صنعت استراتژي بلند مدتی براي تولید وجود ندارد



 

 

  

  هاي کشت ارگانیکاهداف و روش

  مقدمه

هــاي مختلــف اهــداف متفــاوتی ماننــد بــه حــداقل       تــوان از دیــدگاه بــراي کشــاورزي ارگانیــک مــی   

هـــاي مطلـــوب هـــاي خـــارج از مزرعـــه، اســـتفاده از فراینـــدهاي طبیعـــی، اســـتفاده از توانمنـــدينهـــاده

ــه   ــواع گون ــتی ان ــی و زیس ــام    ژنتیک ــوم نظ ــداري ب ــازگاري و پای ــه س ــک ب ــاهی، کم ــاي گی ــدیریت  ه ــا، م ه

  ظت خاك، آب، منابع طبیعی و انرژي و... را متصور بود.مناسب در حفا

ــظ          ــا حف ــتند و آن همان ــترك هس ــل مش ــک فص ــی داراي ی ــه طریق ــداف ب ــن اه ــامی ای ــال تم ــن ح ــا ای ب

هـــاي کشـــاورزي اســـت. بـــر ایـــن اســـاس اهـــداف کشـــاورزي  زیســـت و ســـالمت بـــوم نظـــاممحـــیط

ناســب از نظــر کمــی و   هــایی اســت کــه ضــمن تولیــد محصــول م     کارهــا و روش ارگانیــک اتخــاذ راه 

ــین     ــوده و درعـ ــمین نمـ ــتم را تضـ ــاك و اکوسیسـ ــزي خـ ــل خیـ ــی حاصـ ــا آن  کیفـ ــاد بـ ــال در تضـ حـ

ــد روش      ــدف بای ــن ه ــه ای ــل ب ــت نی ــد. جه ــه و     نباش ــدنظر قرارگرفت ــورد تجدی ــج م ــاورزي رای ــاي کش ه

ــا روش ــی         ب ــور کل ــه ط ــردد. ب ــایگزین گ ــی ج ــده و علم ــه روز ش ــنتی ب ــاي س ــا راهکاره ــوین و ی ــاي ن ه

  بندي کرد:توان در قالب موارد زیر طبقهرا می هااین روش

ــوع        -1 ــزایش تنـ ــت افـ ــول جهـ ــد محصـ ــد تولیـ ــوثر در فراینـ ــد و مـ ــده مفیـ ــودات زنـ ــزایش موجـ افـ

هــاي کشــاورزي. در ایــن مــورد هــدف، واردکــردن      زیســتی باهــدف پایــداري اکولــوژیکی بــوم نظــام     

ــدتاً بـــومی)، افـــزایش تنـــوع محصـــوال  گونـــه ــام بیشـــتر (عمـ ــد، ارقـ ت در واحـــد ســـطح از هـــاي جدیـ

هـــایی مثـــل کشـــت مخلـــوط، کـــه باعـــث افـــزایش و حفـــظ جمعیـــت موجـــوداتی مثـــل  طریـــق روش

شــود) و حفــظ جمعیــت حشــرات مفیــد (مثــل      هــاي خــاکی (باعــث حاصــلخیزي خــاك مــی     کــرم

  گردد.کفشدوزك) می

هــاي پــیش از کاشــت بــه طــوري کــه خســارت       ســازي زمــین و مــدیریت  انجــام عملیــات آمــاده   -2

ــ  ــه سـ ــري بـ ــک   کمتـ ــاورزي ارگانیـ ــن رو در کشـ ــردد. از ایـ ــده آن وارد گـ ــودات زنـ ــاك و موجـ اختار خـ

  Zero)بـــدون شـــخم  (Minimum  Tillage)هـــایی مثـــل حـــداقل شـــخم اســـتفاده از روش

Tillage)  و شخم حفاظتی(Protection  Tillage) شود. ترجیح داده می  

  



 

 

  

  

هـاي  هـاي مخلـوط، اسـتفاده از روش   کشـت  : در کشـاورزي ارگانیـک بـه علـت توجـه بـه ارقـام بـومی،        7شکل

هـاي کشـاورزي افـزایش    کشاورزي تلفیقی، توجه بـه حشـرات مفیـد و سـایر مـوارد تنـوع زیسـتی اکوسیسـتم        

  هاي کشاورزي در پی دارد.نظامیابد که این امر در نهایت پایداري زیستی و اقتصادي را در بوممی

  

کننــده مثــل اي آلــودههــاي بــرون مزرعــهه از نهــادهعملیــات داشــت محصــوالت ارگانیــک بــدون اســتفاد  -3

هـاي بیولوژیـک   گیـرد و ایـن مـوارد بـا نهـاده     هـا صـورت مـی   کـش کش و علفکودهاي شیمیایی، سموم حشره

شـود، زیـرا یکـی از اصـول     زیسـت جـایگزین مـی   و غیره بـه منظـور ممانعـت از آلـودگی و مسـمومیت محـیط      

ــا احتیــاط و مســئوالنه  اساســی در ایــن سیســتم از کشــاورزي اصــل ســال  مت اســت. پــس کشــاورزي بایــد ب

  ها حفظ گردد. زیست، جامعه و رفاه نسلاستفاده شود تا سالمت محیط

  



 

 

  

گیر فرسایش کارهاي مورد توجه در کشاورزي ارگانیک است که منجر به کاهش چشمهایی مثل شخم حداقل از راه: روش8شکل 

  .گرددزراعی می خاك

  

هـــاي مـــدیریت صـــحیح انجـــام از خـــاك پـــس از برداشـــت محصـــول بـــا روش عملیـــات حفاظـــت  -4

ــایی در            ــه خودکف ــر ب ــتر، منج ــدات بیش ــر تولی ــر اث ــج ب ــاورزي رای ــه در کش ــودي ک ــا وج ــرا ب ــردد. زی گ

امـــر تولیـــدات کشـــاورزي و حتـــی صـــادرات محصـــوالت در بســـیاري کشـــورها گردیـــده اســـت، ولـــی   

ــفانهگزارش ــزا متأسـ ــیل مـ ــه پتانسـ ــاکی از آن اســـت کـ ــا حـ ــا هـ ــورها تـ ــی کشـ ــد  50رع در بعضـ درصـ

  کاهش یافته است.

  

  : یکی از تبعات ناگوار کشاورزي متداول فرسایش خاك است.9شکل 

  

 



 

 

  کشاورزي ارگانیک و افزایش تنوع زیستی

ــم  ــوع زیســـتی یکـــی از مهـ ــاهش تنـ ــی  کـ ــمار مـ ــه شـ ــر بـ ــروي بشـ ــرین مخـــاطرات پیشـ ــرا تـ رود. زیـ

ــین ر     ــث از ب ــج باع ــاورزي رای ــاد در کش ــوالت زی ــتگاه تح ــتن زیس ــه  ف ــی و گون ــاي طبیع ــادي  ه ــاي زی ه

ــزار          ــنج ه ــان از پ ــته تقریباً،انس ــات گذش ــایج تحقیق ــه نت ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــانوران ش ــان و ج از گیاه

ــی از             ــت. یک ــوده اس ــتفاده مــی نم ــره اس ــه و غی ــواد اولی ــذا، دارو، م ــوان، غ ــه عن ــف ب ــاه مختل ــوع گی ن

ــاورزي فراگیـــر و متـــداول   ــوء کشـ ــوع  (Conventional  Farming)اثـــرات سـ ــدید تنـ کـــاهش شـ

ــی    ــتفاده ب ــت اس ــه عل ــتی ب ــت  زیس ــموم، آف ــاي شیمیایی،س ــه از کوده ــشروی ــر   ک ــه منج ــود ک ــا و... ب ه

ــان         ــه گیاهـ ــودات از جملـ ــاهش موجـ ــات و کـ ــتم و تلفـ ــداري اکوسیسـ ــازگاري، پایـ ــاهش سـ ــه کـ بـ

ــه در          ــراي تغذی ــتفاده ب ــورد اس ــان م ــداد گیاه ــر تع ــال حاض ــه در ح ــوري ک ــه ط ــت. ب ــوده اس ــف ب مختل

ــدود  ــط    80حـ ــل فقـ ــه در عمـ ــت کـ ــاه اسـ ــه از آن 12گیـ ــل گونـ ــش قابـ ــا نقـ ــأمین هـ ــوجهی در تـ تـ

ــن     ــین ای ــد. در ب ــذایی دارن ــاي غ ــدود     نیازه ــایی ح ــه تنه ــرنج و ذرت ب ــدم، ب ــا گن ــذاي   65ه ــد غ درص

مـــرغ مصــرفی در تمـــامی دنیـــا از دو  درصــد از تخـــم  90دهنـــد. گیــاهی مـــردم دنیـــا را تشــکیل مـــی  

ــی  ــت مـ ــه دسـ ــخص بـ ــژاد مشـ ــد. نـ ــین آیـ ــیب 70همچنـ ــد سـ ــط  درصـ ــده توسـ ــت شـ ــی کشـ زمینـ

دهنـــده کـــاهش شـــدید تنـــوع واریتـــه اســـت. تمـــامی ایـــن مـــوارد نشـــان  6کشـــاورزان مربـــوط بـــه 

ــره     ــات منتشـ ــق گزارشـ ــه طبـ ــوري کـ ــه طـ ــاورزي دارد. بـ ــوالت کشـ ــد محصـ ــد تولیـ ــتی در فراینـ زیسـ

ــائو ــاً  (FAO)فـ ــر تقریبـ ــال حاضـ ــومی د    75در حـ ــاورزي بـ ــوالت کشـ ــتی محصـ ــوع زیسـ ــد تنـ ر درصـ

ــاط           ــادي در نق ــالیان متم ــی س ــه ط ــومی(محلی) ک ــان ب ــن گیاه ــت. ای ــه اس ــین رفت ــان از ب ــر جه سراس

ــود            ــه وج ــی ب ــه شخص ــاب آگاهان ــا انتخ ــی ی ــاب طبیع ــر انتخ ــد،در اث ــده بودن ــت ش ــا کش ــف دنی مختل

  اند.آمده

ــین آن    ــه ب ــی ک ــیون طبیع ــاوي ژن   هیبریداس ــه، ح ــورت گرفت ــا ص ــازگار    ه ــل ناس ــه عوام ــاوم ب ــاي مق ه

هـــاي هـــرز) بســـیار هـــا، علـــفلـــوژیکی ویـــژه (ســـرما، گرمـــا، خشـــکی، آفـــات، بیمـــاريو شـــرایط اکو

هـــاي کشـــاورزي مقـــاوم و ســـازگار مـــی باشـــند. (افـــزایش تنـــوع زیســـتی یکـــی از بـــارزترین ویژگـــی 

ارگانیــک بــه شــمار مــی رود. یــا بــه عبــارت دیگریکــی از دســتاوردهاي ایــن سیســتم حفــظ تنــوع            

ــی   ــوب م ــتی محس ــج (  زیس ــاورزي رای ــزایش تولیــد      شــود. کش ــت اف ــود را جه ــوان خ ــام ت ــداول) تم مت

دارد. کـــه بـــه ایـــن نـــوع از یـــک محصـــول خـــاص در مکـــان و بـــازه زمـــانی مشـــخص معطـــوف مـــی 

ــتی    ــک کشـ ــاورزي تـ ــطالح کشـ ــاورزي در اصـ ــی (Monculture)کشـ ــه مـ ــالیگفتـ ــود، درحـ ــه شـ کـ

  تولید (Poly Culture)هاي چند کشتی کشاورزي ارگانیک عمدتاً بر روي روش

 

 



 

 

ــ ــد دارد. در ایـــن روشمحصـ ــول در   ول تاکیـ ــد محصـ ــد چنـ ــراي تولیـ ــه بـ ــد از مزرعـ ــان واحـ ــا درزمـ هـ

ــش ــکوب بخ ــا آش ــا و ی ــی  ه ــتفاده م ــف اس ــاي مختل ــام  ه ــوم نظ ــا ب ــود، و ی ــاي   ش ــه ج ــاورزي ب ــاي کش ه

ــول بــراي روش      ــک محص ــد ی ــه تولی ــاص دادن ب ــاغی      اختص ــی، ب ــوالت زراع ــی تولیــد محص ــاي تلفیق ه

ــره   ــورد به ــف م ــی مختل ــرداريو دام ــی  ب ــرار م ــدن       ق ــود آم ــه وج ــد ب ــر رون ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــرد. ی گی

ــاوب و            ــت متن ــاي کش ــه ج ــداوم ب ــت م ــتی و کش ــک کش ــین ت ــورد، جانش ــن م ــج در ای ــاورزي رای کش

باشـــد. همچنـــین در راســـتاي افـــزایش تنـــوع زیســـتی در کشـــاورزي ارگانیـــک کشـــاورزي متنـــوع مـــی

ســتقیم در تولیــد محصــول   بــه موجــودات زنــده و فعــال در مزرعــه کــه بــه صــورت مســتقیم و غیرم        

هــاي خــاك  شــود. از ایــن رو حشــرات مفیــد، میکرواورگــانیزم    تــأثیر دارنــد توجــه ویــژه لحــاظ مــی     

دارنـــد. بنـــابراین اســـتفاده از تناوب،کشـــت اي در تولیـــد محصـــوالت ارگانیـــک بـــر عهـــدهنقـــش ویـــژه

ــتگاه    ــدن زیسـ ــود آمـ ــه وجـ ــث بـ ــی ... باعـ ــان پوششـ ــوط، گیاهـ ــتان  مخلـ ــراي زمسـ ــف بـ ــاي مختلـ هـ

هــا، حشــرات  هــاي خــاکی، عنکبــوت  گــردد ( پرنــدگان، کــرم  ذرانی و تنــوع زیســتی محــیط مــی   گــ

 مفید...).

به طور کلی در کشاورزي ارگانیک در مقایسهبا کشاورزي متداول که با کاهش تنوع زیستی در مزرعه و 

برخی تحقیقات تنوع اي و ژنتیکی بیشتري روبرو هستیم. با توجه به نتایج اکوسیستم همراه است، با تنوع گونه

هاي کشاورزي درصد بیش از سایر روش 60تا  50تواند برداري به روش ارگانیک میزیستی در مزارع مورد بهره

باشد. این امر باعث پایداري تولید در مزارع ارگانیک شده و در نتیجه الزام به تغییرات اکوسیستمی و مصرف 

  دد.گرنهاده در این نوع از کشاورزي محدودتر می

  اند از:تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد که عبارتدر ارتباط با تنوع زیستی در مزارع دو نوع تنوع می

  هاتنوع موجودات و گونه - الف

  هاتنوع ژنتیکی جمعیت -ب

در مورد اول بیشتر تعداد موجودات موثر در فرایند تولید و یا ثبات بوم نظام کشاورزي را مورد توجه قرار 

دهد. براي مثال در کشاورزي متداول به علت مصرف انواع سموم حشره کش،حشرات مفید نیز که در طبیعت می

ها نیز از بین می روند. زیرا حفظ نقش موثر در کنترل و جلوگیري از طغیان آفات مختلف را بر عهده دارد، آن

   جمله سموم وابسته بوده، و بدوناي از ثبات عملکرد در کشاورزي متداول شدیداً به مواد برون مزرعه

 

 



 

 

ــه          ــورتی ک ــد.در ص ــد دی ــیب خواه ــدي آس ــور ج ــه ط ــرد ب ــدي و عملک ــتم تولی ــواد، سیس ــن م ــاربرد ای ک

ــوم   ــات ب ــداري و ثب ــه پای ــی   الزم ــتی م ــوع زیس ــاورزي تن ــاي کش ــدف     ه ــن ه ــه ای ــل ب ــت نی ــد. جه باش

شـــرایط مهـــم اجـــراي تنـــاوب، کشـــت مخلـــوط، انتخـــاب ارقـــام مناســـب... صـــورت گرفتـــه و در ایـــن 

 تنوع زیستی مزرعه با پیچیدگی اکولوژیک و پایداري تولید باهم افزایش خواهد یافت.

ــخص       ــاه مشـ ــک گیـ ــی را در درون یـ ــایی ژنتیکـ ــوع و پویـ ــونگی تنـ ــتی، چگـ ــوع زیسـ ــوع دوم از تنـ نـ

ــی  ــرار م ــابی ق ــورد ارزی ــوع      م ــن ن ــدت ای ــه ش ــداول ب ــاورزي مت ــد، کش ــاره ش ــه اش ــوري ک ــان ط ــد. هم ده

ــ  ــتی را نیـ ــوع زیسـ ــامانه     از تنـ ــن سـ ــدن ایـ ــود آمـ ــه وجـ ــد بـ ــت رونـ ــاخته، و در حقیقـ ــدود سـ ز محـ

ــانی اســـت کـــه از لحـــاظ ژنتیکـــی یکنواخـــت    ــاورزي در ایـــن مـــورد انتخـــاب و اســـتفاده از گیاهـ کشـ

ــد.درحالی  ــی دارنـ ــه ژنتیکـ ــدودیت در پایـ ــوده و محـ ــک   بـ ــت یـ ــی در جمعیـ ــوع ژنتیکـ ــه تنـ ــه هرچـ کـ

ــفا       ــوع ص ــود تن ــت وج ــه عل ــداري آن ب ــد، پای ــتر باش ــاه بیش ــتر   گی ــی بیش ــف محیط ــرایط مختل ت در ش

ــی ــم م ــد. از مه ــاده    باش ــی از نه ــدازه برخ ــیش از ان ــرف ب ــه مص ــی ک ــرین دالیل ــه ت ــرون مزرع ــاي ب اي را ه

در کشـــاورزي متـــداول گریزناپـــذیر ســـاخته اســـت، اســـتفاده از ایـــن نـــوع از کشـــاورزي از واریتـــه هـــا 

ــام اصــالح شــده   ــد تول     و ارق ــذف ارقــام بــومی از فراین ــه ح ــه ب ــت.    اي اســت ک ــده اس یــد محصــول ش

ــالح   ــام اص ــه ارق ــی  گرچ ــایی م ــده داراي مزای ــی   ش ــتفاده ب ــا اس ــند ام ــه از آنباش ــاهش   روی ــث ک ــا باع ه

ــه     ــر بهینـ ــرایط اکولوژیـــک غیـ ــژه در شـ ــه ویـ ــد، بـ ــفات و ناپایـــداري تولیـ ــوع صـ ــی و تنـ ــوع ژنتیکـ تنـ

  گردد.می

ترین این کند. از مهما استفاده میههاي متنوعی براي افزایش تنوع زیستی بوم نظامکشاورزي ارگانیک از روش

  باشد.می  (Intercropping)ها کشت مخلوطروش

  اند از:هاي کشت مخلوط عبارتترین روشمهم

هاي دوگانه، این روش خود شامل چند کشتی (Sequential  Cropping)درپی یا متوالی چند کشتی پی-1

یابد و استفاده در طول زمان در مزرعه افزایش می ها، تنوع زیستیسه گانه و چهارگانه است. در این روش

  گیرد.اي از منابع در طول زمان صورت میبهینه

در این نوع از چند کشتی در زمان واحد نسبت به  (Simulatanious  Cropping)چند کشتی هم زمان -2

هاي نواري از روششود. کشت در هم، کشت مخلوط ردیفی، کشت مخلوط افزایش تنوع زیستی مزرعه اقدام می

  مربوط به این نوع از چند کشتی هستند.

در این نوع از چند کشتی قبل از برداشت یک محصول نسبت   (Relay  Intercropping)کشت تأخیري -3

  شود. البته این کار باید بعدبه کاشت محصول بعدي اقدام می



 

 

ــتی از        ــد کش ــورت چن ــن ص ــر ای ــد در غی ــه باش ــول اولی ــتن محص ــل رف ــه گ ــد   از ب ــان خواه ــم زم ــوع ه ن

ــاده     ــات و نهـ ــان از امکانـ ــول زمـ ــتی در طـ ــوع زیسـ ــزایش تنـ ــالوه برافـ ــیوه عـ ــن شـ ــود. در ایـ ــاي بـ هـ

ــتفاده   ــر اس ــی بهت ــنش     طبیع ــدم ایجــاد ت ــب و ع ــت مناس ــده، تــاریخ کاش ــاي   ش ــی در انته ــاي محیط ه

ــک از        ــاورزي ارگانیـ ــن در کشـ ــر ایـ ــالوه بـ ــت. عـ ــتی اسـ ــد کشـ ــن چنـ ــاي ایـ ــی از مزایـ ــل زراعـ فصـ

ــایی مروش ــف    ه ــاد ردی ــوزائیکی، ایج ــت م ــوي کش ــل الگ ــل و     ث ــرز در داخ ــف ه ــده، عل ــرل ش ــاي کنت ه

ــی          ــتفاده م ــات اس ــی از آف ــارت ناش ــاهش خس ــتی و ک ــوع زیس ــزایش تن ــراي اف ــه ب ــیه مزرع ــود، حاش ش

  هاي بعدي در این مورد بحث خواهد شد.که در فصل

  

 کشاورزي ارگانیک و حفاظت خاك

ــیط  ــت از محـ ــک حفاظـ ــاورزي ارگانیـ ــت در کشـ ــه   زیسـ ــاورزي بـ ــام کشـ ــوم نظـ ــف بـ ــزاي مختلـ و اجـ

ــم  ــوان مه ــاس         عن ــر اس ــاورزي ب ــتم از کش ــن سیس ــر، ای ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــت. ی ــرح اس ــدف مط ــرین ه ت

ــه  ــردن          تقویــت چرخ ــل خیــز ک ــا اهــداف حاص ــی، و دام و ب ــاك، گیــاه زراع ــتی طبیعــی خ ــاي زیس ه

ــره  ــا بهـ ــاك بـ ــو   خـ ــوگیري از آلـ ــاك و جلـ ــی خـ ــواد آلـ ــزایش مـ ــروژن، افـ ــت نیتـ ــري از تثبیـ دگی گیـ

هـــاي زیرزمینـــی اســـت. بنـــابراین گرچـــه کشـــاورزي ارگانیـــک بـــه مجموعـــه محـــیط و تولیـــد بـــه آب

ــد مـــی  ــتم واحـ ــورت یـــک سیسـ ــا روشصـ ــرد، امـ ــظ  نگـ ــا حفـ ــود و یـ ــاورزي در بهبـ ــاي ایـــن کشـ هـ

ــی ــم       ویژگ ــی از مه ــاك یک ــاس خ ــن اس ــر ای ــت. ب ــان نیس ــتم یکس ــف اکوسیس ــزاي مختل ــاي اج ــرین ه ت

ــدا     ــیط قلم ــول و مح ــد محص ــزاي تولی ــیاج ــتقیم      د م ــور مس ــه ط ــالمت آن ب ــت و س ــه حفاظ ــردد ک گ

ــعیت       ــود وضـ ــرف و بهبـ ــک طـ ــام از یـ ــوم نظـ ــوژیکی بـ ــعیت اکوفیزیولـ ــاء وضـ ــتقیم در ارتقـ و غیرمسـ

اي از تولیــد از طــرف دیگــر مــوثر خواهــد بــود.  پــس نبایــد بــه خــاك تنهــا بــه عنــوان مجموعــه             

ــنگ ــی س ــاي متالش ــانی  ه ــان و ک ــتر زم ــده در بس ــرد،  ش ــاه ک ــف نگ ــاي مختل ــورت    ه ــه ص ــه آن را ب بلک

حـــال واحـــدي بـــه حســـاب آورد کـــه داراي سیســـتم بـــوم شـــناختی،  یـــک سیســـتم زنـــده و درعـــین

هــا و شــناختی، چرخــه مــواد، کــه در بســتري از مــواد معــدنی و آلــی اســت. از ایــن رو روش         زیســت

ــدیریت ــش    مـ ــاك و بخـ ــت از خـ ــراي حفاظـ ــک بـ ــاورزي ارگانیـ ــوعی از کشـ ــی متنـ ــاي زراعـ ــاي هـ هـ

از ســاختمان، حاصــل خیــزي، موجــودات زنــده و غیــره ارائــه گردیــده اســت، کــه          مختلــف آن اعــم  

ــل     ــود تأثیرقاب ــه خ ــه نوب ــک ب ــر ی ــی و      ه ــرایط فیزیک ــزي و ش ــل خی ــالمت، حاص ــود س ــوجهی در بهب ت

ــه       ــاك را بـ ــایش خـ ــد فرسـ ــداول رونـ ــاورزي متـ ــه کشـ ــت کـ ــت آن اسـ ــاك دارد. واقعیـ ــیمیایی خـ شـ

  برداري مطلوبوژیکی خاك امکان بهرهشدت تسریع کرده و به علت تخریب فیزیکی و بیول

  



 

 

ــال   ــژه در س ــه وی ــی را ب ــروزه      از اراض ــت. ام ــرده اس ــدود ک ــدت مح ــه ش ــا ب ــرده و ی ــین ب ــدي از ب ــاي بع ه

درصــد از اراضــی کشــاورزي قــاره اروپــا در اثــر کشــاورزي متــداول در معــرض فرســایش جــدي            17

درصـــد  45یبـــاً قـــرار گرفتـــه اســـت. هـــم چنـــین تاکیـــد زیـــاد بـــر مصـــرف کودهـــاي شـــیمیایی تقر 

ــی     ــاده آل ــود م ــاره داراي کمب ــن ق ــی ای ــه در      (Organic  Matter)اراض ــت ک ــدیهی اس ــتند. ب هس

ــعه   ــطح توس ــه از س ــا ک ــاطق دنی ــایر من ــار     س ــن آم ــد ای ــاره برخوردارن ــن ق ــه ای ــبت ب ــري نس ــافتگی کمت ی

تکــان تـــر خواهـــد شـــد. خصوصـــاً ایـــن چــالش در منـــاطقی کـــه خصوصـــیات اقلیمـــی محدودکننـــده   

ــل     ــت قابـ ــتند، از اهمیـ ــاورزي هسـ ــوالت کشـ ــد محصـ ــاورزي   تولیـ ــتند. کشـ ــوردار هسـ ــوجهی برخـ تـ

ــردن روش   ارگا ــار ب ــه ک ــا ب ــک ی ــی      نی ــادي م ــدود زی ــا ح ــود ت ــی، خ ــی و علم ــاي تخصص ــن  ه ــد ای توان

ــا حـــداقل در کوتـــاه مـــدت از تشـــدید آن جلـــوگیري کـــرده و باعـــث    مشـــکالت را مرتفـــع کـــرده و یـ

  شود.کاهش فرسایش و آب شویی و مانع هدر رفتن عناصر غذایی خاك می

گیــرد  رگانیــک مــورد اســتفاده قــرار مــی     هــایی کــه بــه ایــن منظــور در کشــاورزي ا      برخــی از روش

  اند از:عبارت

  استفاده از کودهاي سبز.-1

  استفاده از بقایاي گیاهی و دامی.-2

  استفاده از گیاهان پوششی (خاك پوش).-3

  هاي کاشت زراعی.هاي زراعی و مدلاستفاده از انواع تناوب-4

  ها.استفاده از انواع مالچ-5

  استفاده از کمپوست.-6

  استفاده از روابط زیستی مثل میکروریزا در حاصل خیزي خاك.-7

  استفاده از روتنون مس، گوگرد (به جاي حشره کش).-8

ــتفاده از روش-9 ــاك ورزي، روش اسـ ــات خـ ــانیکی، عملیـ ــاي مکـ ــعله هـ ــل شـ ــاي حرارتی(مثـ ــن). هـ افکـ

  هاي هرز.جهت مبارزه با علف

  ها).هاي فسفات و پتاس (مثل سلورياستفاده از سنگ-10

  ها.استفاده از گیاهان مقاوم به آفات و بیماري-11

  استفاده از گاوآهن قلمی، دیسک به جاي گاوآهن برگردان دار.-12

  استفاده از کنترل بیولوژیکی آفات به جاي کنترل شیمیایی-13

  

  

  



 

 

اســـتفاده از آهـــک یـــا ســـنگ کلســـیم، ســـنگ فســـفات معـــدنی بـــه عنـــوان کـــود ســـولفور، شـــیره  -

  هاي حشره کش، علف کش و ویروس کش.ابونگیاهان سمی، ص

  ها.استفاده از گیاهان مرتعی در بعضی تناوب-15

  

  

  استفاده اقتصادي از مزارع کوچک

ــت   ــه در فعالیـ ــدازه مزرعـ ــاد و انـ ــونگی روش  ابعـ ــابعی از چگـ ــاورزي تـ ــاي کشـ ــدل هـ ــا و مـ ــاي هـ هـ

هـــاي نهـــادهرویـــه از باشـــد. کشـــاورزي صـــنعتی و متـــداول بـــه علـــت اســـتفاده بـــی کشـــاورزي مـــی

ــاختار بــوم نظــام       ــل بــه تغییــرات گســترده در س ــی کوچــک و     مختلــف و تمای ــی بــا اراض هــاي طبیع

محــدود ســازگار نبــوده و بهتــرین کــار آیــی را بــه ویــژه از نظــر اقتصــادي، وســیع و بــزرگ نشــان             

شـــده و فقـــط دهـــد. از ایـــن رو بســـیاري از اراضـــی کوچـــک در عمـــل از فراینـــد تولیـــد خـــارج  مـــی

ــ  ــاورزانی کـ ــی    کشـ ــت مـ ــک زراعـ ــی کوچـ ــتی در اراضـ ــورت معیشـ ــه صـ ــزارع  ه بـ ــن مـ ــد، از ایـ کننـ

کننـــد. ایـــن زارعـــان نیـــز عمدتاًکشـــاورزانی فقیـــر و کـــم درآمـــد هســـتند و نگـــاه  بـــرداري مـــیبهـــره

اي کـــه توســـط هـــاي یارانـــهاکولوژیـــک بـــه کشـــاورزي نداشـــته و بـــا مصـــرف بـــیش از انـــدازه نهـــاده

باعـــث تخریـــب و آلـــودگی هـــر چـــه بیشـــتر محـــیط  گیـــرد هـــا قـــرار مـــیهـــا در اختیـــار آندولـــت

ــی ــال  م ــات س ــد. گزارش ــی  گردن ــان م ــاخیر نش ــه    های ــت یاران ــه عل ــورها ب ــیاري از کش ــد در بس ــا و ده ه

ــاعدت ــزارع      مسـ ــیش از مـ ــک بـ ــزارع ارگانیـ ــله از مـ ــدهاي حاصـ ــد و درآمـ ــی عوایـ ــی حتـ ــاي دولتـ هـ

کشـــاورزي صـــنعتی و  فشـــرده و رایـــج بـــوده اســـت. البتـــه بایـــد یـــادآوري کـــرد، دادن یارانـــه چـــه در

ــل      ــانی قاب ــادي و جه ــر اقتص ــک از نظ ــاورزي ارگانی ــه در کش ــی  چ ــوده و نم ــه نب ــول هم ــات  قب ــد ثب توان

ــت ــی آن  و قیم ــد، ول ــمین نمای ــا را تض ــی      ه ــاه م ــت نگ ــور مثب ــه ط ــئله ب ــن مس ــه ای ــه ب ــایی ک ــد، ه کنن

  قبول خواهد رسید.انتظار دارند با گذشت زمان این مسئله به ثبات قابل

ــداف مهــ  ــد تولیــد اقتصــادي          از اه ــعت کــم بــه فراین ــزارع بــا وس م کشــاورزي ارگانیــک واردکــردن م

ــرمایه        ــان داده، س ــه نش ــورت گرفت ــات ص ــی از تحقیق ــت. نتــایج برخ ــراي تولیــد   محصــول اس ــذاري ب گ

ــه           ــت. البت ــوده اس ــادي ب ــز اقتص ــار نی ــیم هکت ــطح ن ــی در س ــک حت ــاورزي ارگانی ــوالت کش ــواع محص ان

ــ    ــوع محصـ ــه نـ ــادي بـ ــتگی زیـ ــر بسـ ــن امـ ــه    ایـ ــوري کـ ــه طـ ــم دارد. بـ ــده هـ ــک تولیدشـ ول ارگانیـ

ــیفی   ــبزي و صـ ــل سـ ــوالتی مثـ ــد     محصـ ــز داراي تولیـ ــر نیـ ــطوح کمتـ ــاً در سـ ــک غالبـ ــات ارگانیـ جـ

  که تولید محصوالتی مثل غالت و حبوباتاقتصادي و مقرون به صرفه هستند، درحالی



 

 

ــی      ــري م ــیع ت ــطح وس ــد س ــادي نیازمن ــد اقتص ــراي تولی ــک ب ــ ارگانی ــان ای ــند. در پای ــر  باش ــث بهت ن بح

  است این سؤال مطرح شود که:

  

 تر است؟آیا کشاورزي ارگانیک در مقایسه با کشاورزي متداول اقتصادي

کننــد پرهزینــه بــودن فراینــد تولیــد     ایــرادي کــه برخــی از افــراد بــه کشــاورزي ارگانیــک وارد مــی       

ــی از           ــا برخـ ــه بـ ــوع در رابطـ ــن موضـ ــه ایـ ــت. گرچـ ــاورزي اسـ ــیوه از کشـ ــن شـ ــوالت در ایـ محصـ

شـــوند ممکـــن اســـت صـــادق باشـــد و تنهـــا قیمـــت محصـــوالتی کـــه بـــه روش ارگانیـــک تولیـــد مـــی

ــازار دل   ــاي ب ــاالتر و تقاض ــزوده ب ــی   اف ــوالت م ــن محص ــد ای ــر تولی ــی ب ــوارد   یل ــیاري از م ــا در بس ــد، ام باش

ــه      ــه هزین ــر پای ــک ب ــداول و ارگانی ــاورزي مت ــه کش ــی   مقایس ــورت م ــاري ص ــاي ج ــع در  ه ــرد. در واق گی

ــک  ــش کم ــه نق ــن مقایس ــت ای ــادي دول ــاي اقتص ــی   ه ــرار نم ــر ق ــد نظ ــداول م ــاورزي مت ــه کش ــا ب ــرد. ه گی

 (Subsidy)هنگفتــــی را در قالــــب رایانــــه هــــا مبــــالغ در بســــیاري از کشــــورهاي جهــــان دولــــت

ــاده ــی      نه ــرار م ــاورزان ق ــار کش ــاورزي در اختی ــاز کش ــورد نی ــاي م ــد ارزان   ه ــد تولی ــا فراین ــد ت ــر دهن ت

ــه      ــتائیان بـ ــاجرت روسـ ــل مهـ ــکالتی مثـ ــی مشـ ــدات داخلـ ــت از تولیـ ــمن حمایـ ــرد و ضـ ــورت بگیـ صـ

ــه   ــن یاران ــه ای ــد. گرچ ــود نیای ــه وج ــهرها ب ــ   ش ــده ک ــث ش ــادي باع ــدود زی ــا ح ــا ت ــیمیایی ه ــاي ش ه کوده

ــدازه           ــیش از ان ــرف ب ــث مص ــر باع ــن ام ــا ای ــد، ام ــداران برس ــان و باغ ــت زارع ــه دس ــر ب ــموم ارزان ت و س

ــن نهــاده  هــایی کــه  هــا و آلــودگی محــیط شــده اســت. نتــایج بــه دســت آمــده از تجربــه دولــت         ای

ــاده   ــه ایننه ــع یاران ــه قط ــرده نســبت ب ــدام ک ــا اق ــا ق   ه ــدن ی ــدود ش ــا مح ــه ب ــت ک ــد نشــان داده اس ــع ان ط

ــه  ــل یاران ــاده کام ــاي نه ــاده     ه ــتفاده از نه ــه اس ــترده رو ب ــور گس ــه ط ــاورزان ب ــیمیایی کش ــاي ش ــاي ه ه

ــوژیکی آورده  ــک و بیول ــاحب    ارگانی ــیاري از ص ــاس بس ــن اس ــر ای ــد. ب ــت   ان ــه دول ــد ک ــران معتقدن ــا نظ ه

ــه  ــد یاران ــاص بای ــاي اختص ــاده     ه ــمت نه ــه س ــاورزي را ب ــش کش ــه بخ ــه ب ــتفاده در   یافت ــورد اس ــاي م ه

  ي ارگانیک سوق دهند.کشاورز

  

 


