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  ارگاًیک کشاٍرزي آباد بِکاراى هٌطقِ پارسذرت ًگرش

 

 4ًیلَفر تیوَرپَر، 3بٌْام ذالی ٍرگْاى ،2حسیي رضایی، 1*هسلن ثرٍتی

 استبزیبض هطوع آهَظش ػبلی ضْیس ثبوطی هیبًسٍآة، زاًطگبُ اضٍهیِ -1

 زاًطدَی زوتطی گطٍُ ػلَم ٍ هٌْسسی ذبن زاًطگبُ تجطیع -2

 لَم ٍ هٌْسسی ذبن زاًطگبُ ضْیس چوطاى اَّاظزاًطدَی زوتطی گطٍُ ػ -3

 زاًطدَی گطٍُ ػلَم ٍ هٌْسسی ذبن پطزیس وطبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی وطج، زاًطگبُ تْطاى -4

 M.Sarvati@Urmia.ac.ir:*ًَیسٌسُ هسئَل
  

 

 خالصِ

 وٌتطل عجیؼی ّبیضٍش ثط هتىی وِ است پبیساض وطبٍضظی ضاّجطزّبی اظ یىی اضگبًیه وطبٍضظی

 ٍ ّبَّضهَى ضیویبیی، وَزّبی هػٌَػی، ّبیوصػلف ٍ ّبوصآفت وبضثطز ٍ استفبزُ ٍ ثَزُ ّبثیوبضی ٍ آفبت

ّبی فٌبٍضی یك ًگطش ٍ هیعاى ثىبضگیطیّسف اغلی ایي تحم .است ضسُ هٌغ اهىبى حس تب ّبثیَتیهآًتی

-هیًبهِ آثبز ثب استفبزُ اظ ضٍش پیوبیطی ٍ تْیِ پطسصپبضس هٌغمِوبضاى وطبٍضظی اضگبًیه تَسظ شضت

ًفط  150ای هتٌبست گیطی عجمًِوًَِ ثطاسبس ثؼٌَاى خبهؼِ آهبضی،وبض شضت 5000 اظ ثسیي هٌظَض  .ثبضس

ًتبیح هَیس ایي  استفبزُ گطزیس. MSDTCافعاضّبی ّبی آهبضی اظ ًطمثطای تدعیِ ٍ تحلیل اًتربة گطزیس.

ّبی وطبٍضظی اضگبًیه هٌغمِ زض سغح پبییي لطاض زاضتِ ٍ سغح آٍضیهغلت است وِ اظ ًظط وبضثطز في

زضغس  70لطاض زاضز. اظ ًظط سغح پبیساضی  ذَثیتوبیل وطبٍضظاى ثطای وبضت هحػَالت اضگبًیه زض سغح 

 زضغس پبیساض هتَسظ است. 16ًبپبیساض ٍ 

 

 ّبی وطبٍضظی، هحػَالت اضگبًیهآٍضیپبیساضی، ضٍش پیوبیطی، في: کلوات کلیدي

 

 

  هقدهِ

هػطف تَخِ خلت ثطای ٍ طسُ اضگبًیى ّبیسجعی ٍ ّبهیَُ سالهتی ٍ غصایی اضظش ثِ ظیبزی تَخِ اذیط ّبیسبل زض

-ضاُ اظ یىی. [6] است گطفتِ غَضت ّبسجعی ٍ ّبهیَُ غصاییش ضظا افعایص ذػَظ زض ٍسیؼی تحمیمبت خْبًی وٌٌسگبى

 اظ گطٍّی تَخِ 1980ّبیسبل اظ ًیع خْبى ول زض وِ است اضگبًیه وطبٍضظی هَخَز، هٌبثغ حفظ خْت ضٍ پیص وبضّبی

 ضسُ غَفهؼ اضگبًیه وطبٍضظی ثِ وطبٍضظاى ٍ زٍلتی ًْبزّبی ظیست، هحیظ عطفساضاى وٌٌسگبى،هػطف گعاضاى،سیبست

 تحت الوللیثیي یه فسضاسیَى اٍلیِ ّستِ، 1972 سبل زض اخطایی ّبیٍ ضٍش زستَضالؼول تْیِ ضاستبی زض. [7] است

ٍ  آهطیىب خٌَثی، فطیمبیآ سَئس، اًگلستبى، ّبیاضگبًیه وطَض وطبٍضظی ّبیخٌجص الوللی تَسظثیي فسضاسیَى ػٌَاى

 ثِ ػولىطز تَاىهی وِ زاضز ٍخَز ظیبزی اضگبًیه هطىالت تَلیس سیستن ستمطاضا زض ضه ثسٍى . [1] ضس گصاضیپبیِ فطاًسِ

 زٍلت حوبیت الظهِ وِ فطٍش یبفتي ثبظاضّبی ٍ اضگبًیه هحػَالت تَلیس هلی زض استبًساضزّبی ٍخَز ػسم هحػَالت، ون

 وطبٍضظی هطىالت خولِ اظ [2] یذبًسلغبى عبیفِ. وطز اضبضُ ثبضس،هی هحػَالت ایي ثبظاضیبثی زض والى گصاضیسطهبیِ ٍ
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 وطبٍضظاى، سَی اظ اضگبًیه وطبٍضظی همطضات ضػبیت ثِ تؼْس ػسم ٍ ثبظاض هطىالت، ظضاػی هطىالت ثِ، اضگبًیه

 ٍ ّبضٍش ،هؼوَل وطبٍضظی اظ ػجَض ثطای اضگبًیه وطبٍضظی .اًسوطزُ اضبضٍُ ازاضی   زٍلتی ّبیسبظهبى ٍ فطٍضٌسگبى

-فٌبٍضی ٍ ػولیبت پبیساض، وطبٍضظی ّبیضبذع اسبس ثط ٍ گصاضتِ وٌبض ضا ضایح وطبٍضظی زض ستفبزُا هَضز هَاز ٍ ػولیبت

 آیص ظضاػی، تٌبٍة اظ ثیي ایي زض، ثطزهی گیبُ ذبن تغصیِ ٍ ّطظ ّبیػلف ،آفبت وٌتطل خْت زضوطبٍضظی ضا ًَیي ّبی

-تلِ  ثطزاضت، ٍ وبضت تبضید زض تغییط زاهی، ٍثیتٌب چطای هرتلظ، وطت حیَاًی، ٍ ووپَست وَزّبی اظ استفبزُظضاػی، 

 ذبن تَْیِ ذبن، ضعَثت تٌظین خْت هَلغ ثِ آثیبضی وبضی،ًطبء ٍ ظًیللوِ ضیویبیی، هَاز یب تَضی ّبیضجىِ ثب گصاضی

-ٍیدیتط هسیطیتی، هطىالت ضا ظیستی ّبیفٌبٍضی تَسؼِ هطىالت ذَز تحمیك زض [4] ّوىبضاى ٍ ًؼیوی. [3] ثطز ًبم ضا 

 وِ ضسیسًس ًتیدِ ایي ثِ ذَز تحمیك زض [5] ضْجبظی ٍ ًَضٍظی .وٌٌسهی شوط لبًًَی ٍ آهَظضی-ػلوی ضسبًی، اعالع

 هَثط ػَاهل اظ یىی ػٌَاى ثِ ضا آى ٍ است، ًگطخبهؼِ تطٍیدی سبهبًِ یه اظ هٌسیثْطًُیبظهٌس  اضگبًیه ضیَُ ثِ وطبٍضظی

 تحػیالت، تطٍیح، ثب توبس ثَزى ثبال وِ زازًس ًطبى [8] ّوىبضاى ٍ تبتلیسیل .وطزًس ػٌَاى اضگبًیه وطبٍضظی تَسؼِ ثط

ثٌبثطایي  .ضَزهی هٌدط اضگبًیه وطبٍضظی ػولیبت اّویت ثیطتط زضن ثِ ،اعالػبت ثِ ثیطتط زستطسی ٍ اضاضی هبلىیت

 پژٍّص ّسف بًیه ثطذَضزاض است.ٍ سطهبیِ اظ اّویت ظیبزی زض ایدبز هحػَالت اضگآٍضی فيتوبیل وطبٍضظاى ٍ اهىبًبت ٍ 

 اّساف ٍ ثَزُ آثبزهٌغمِ پبضس وبضاىشضت ٍسیلِثِ اضگبًیه وطبٍضظی ّبیفٌبٍضی ثىبضگیطی هیعاى ٍ ًگطش حبضط

 هیعاى ٍ اضگبًیهشضت  وطت پصیطش ثِ توبیل ،اضگبًیه وطبٍضظی ثِ ًسجت وبضاىشضت ًگطش ضبهل تحمیك اذتػبغی

 است. اضگبًیه وطبٍضظی اغَل ثب آثبزهٌغمِ پبضس زض آى وطت غجبقاً هیعاى ٍشضت  وطت پبیساضی

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

ِ  حدن وِ ثَزًس آثبزوبض هٌغمِ پبضسشضت ًفط 5000 تحمیك آهبضی خبهؼِ ِ  وهَوطاى  فطههَل  اظ اسهتفبزُ  ثهب  ًوًَه  هحبسهج

 .گطزیس

(1) 
 
ّب، ًبهِوطبٍضظاى اًتربة ٍ لجل اظ پبسد ثِ پطسصًفط اظ  20ثطای تؼییي زلت احتوبلی هغلَة ٍ اًحطاف هؼیبض تؼساز 

 هترػػبى، ثب هطَضت ٍ هَضَع خبهغ ثطضسی اظ پس اعالػبت، ٍ ّبزازُ گطزآٍضی هٌظَض ثِ پطسص ٍ پبسد ضسًس.

 ًسجتوبضاى شضت ًگطش ثِ هطثَط سَاالت ،ثرص 4 ضبهلّب ًبهِپطسص ایي. گطزیس تسٍیي ٍ عطاحی ایپطسطٌبهِ

 ثىبضگیطی هیعاى ثِ هطثَط سَاالتسَال(،  4) وطت ثِوبضاى شضت توبیل ثِ هطثَط سَاالت ،سَال( 11) یهاضگبً وطبٍضظی

 ثطای .ثَزًسسَال(  17) وطت پبیساضی هیعاى ثِ هطثَط سَاالت ٍ سَال( 9) اضگبًیه وطبٍضظی ّبیفٌبٍضی ٍ ّبضٍش

التػبز ٍ تطٍیح وطبٍضظی  گطٍُ ػلوی ّیبت ػضبیا اظ تي چٌسیي ًمغِ ًظطات تحمیك، اثعاض هبیِزضٍى ضٍایی سٌدص

آهس. ّوچٌیي  ػول ثِ الظم اغالحبت ٍ استفبزُ ضسهٌغمِ  خْبز وطبٍضظی وبضضٌبسبى اظ تي چٌس ٍزاًطگبُ تجطیع ٍ اضٍهیِ 

 اظ اىوطبٍضظ اظ ًفط 20 ثب تؼساز آظهَى پیص هطحلِ زض ًیع استفبزُ هَضز ازثیبت هربعت یب زضن ًظط اظ ضٍایی تأییس خْت

 اثعاضی پبیبی اضظیبثی ثطایضس.  یب اغالح ٍ حصف ًبهِپطسص اظ هجْن ًىبت ضس، هػبحجِ آثبزپبضس هٌغمِ هرتلف ًمبط

ثِ هٌظَض تدعیِ تحلیل  .ضس استفبزُ لیىطت ایگعیٌِ 5 عیف اظ شضت وطت پبیساضی هیعاى ٍ وطًٍجبخ α ضطیت اظ تحمیك

 استفبزُ ضس. MSDATCافعاض اظ ًطم ّبی اذص ضسُآهبضی زازُ
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 ًتایج ٍ بحث

زضغهس   27زضغهس زاضای تحػهیالت اثتهسایی،     48ثبضس وِ اظ ایهي هیهبى   هی 21/40وطبٍضظ هَضز سَال 150هیبًگیي سٌی 

 75زٌّهسُ ایهي هغلهت اسهت وهِ      ٍ ثمیِ تحػیالت ثبالتط زاضتٌس وِ ایي ًطبى زضغس لیسبًس 11زاضای تحػیالت زیپلن، 

 ّب زض ظهیٌِ وطبٍضظی اضگبًیه ًسهجتب پهبییي ذَاّهس ثهَز.    ػیالت ػبلی ّستٌس ٍ لصا اعالػبت آىوبضاى فبلس تحزضغس شضت

سبل ثَز وِ ایهي هغلهت حهبوی اظ     17آثبز وبضاى هٌغمِ پبضسّب ًطبى زاز وِ هیبًگیي هست وطت شضت تَسظ شضتثطضسی

 اضاضی لغؼبت تؼساز هیبًگیي ٍ اضاضی ول گیيهیبً ایٌىِ ثِ تَخِ ثب ثبضس.اّویت ثبالی وطت شضت زض هٌغمِ هغبلؼبتی هی

ّىتبض ثَز. ایي اعالػبت ثیبًگط ایي هغلت است وهِ   71/0ٍ  23/6، 3/5 تطتیت ثِ وبضاىشضت اضاضی لغؼبت اًساظُ هتَسظ ٍ

َ ثبضس. هیعاى تَلیس شضت زض هٌغمِ سبظی اضاضی هیاضاضی زاضای ٍسؼت ًسجتب پبییي ثَزُ ٍ ًیبظ ثِ یىپبضچِ خهِ ثهِ   ًیع ثهب ت

تَاًس ًبضی اظ ػسم ضػبیت تٌبٍة ظضاػی، وطهت ههساٍم ٍ اسهتفبزُ اظ وَزّهب ٍ سهوَم      استؼساز اضاضی پبییي ثَزُ وِ ایي هی

زضغهس وطهبٍضظاى شضت ضا ثهِ     45ّب ًیهع ًطهبى زاز وهِ    ًبهِثطضسی پطسص ثبضس.ٍیژُ وَزّبی اظتِ ٍ فسفبتِ هیضیوبیی ثِ

 وٌٌس.غَضت پطت سط ّن وطت هی

ب زض هٌغمِ ٍ پطسص اظ وطبٍضظاى هٌغمِ ًطبى زاز وِ وطت ضزیفی ایي هحػَل ٍ فطسبیص ظیبز، زض ثطذهی  ّثطضسی

ضٍز. خهسٍل  ضوبض هیػٌَاى پبضاهتطّبی هٌفی زض پبیساضی ثِّب سوَم ثِهعضػِ، استفبزُ اظ وَزُ زضٍولص هَاضز سَظاًسى وبُ

زّس وِ هیهعاى  ًطبى هی 1است. خسٍل  اضائِ ضسُ فسفطُ ٍ همساض هػطف آى زض هٌغمِ هغبلؼبتی ،وَز اظتِ 2هیعاى هدبظ  1

 ثطاثط همساض هدبظ است. 5/1ثطاثط همساض هػطف هدبظ ٍ وَز فسفطُ  5/2هػطف وَز اظتِ 

 
 آبادکاراى پارسهیساى هصرف کَدّاي ازتِ ٍ فسفرُ تَسط ذرت-1جدٍل 

 وَز
 همساض هدبظ 

 ىتبض()ویلَگطم ثط ّ

 ّبآهبضُ

 حسالل حساوثط اًحطاف هؼیبض هیبًگیي

 110 320 12/130 265 120-150 اظتِ

 90 250 11/121 150 80-100 فسفطُ

 

وطزًهس  ضبى اعالع وبفی ًساضتٌس ٍ اثطاظ ههی ثط اسبس ًظطات وطبٍضظاى اوثط وطبٍضظاى اظ ظیبزی هػطف وَز زض اضاضی

 زّس.هی زضغس وبّص ًطبى 20ّب حسالل ل آىهیعاى هحػَ زوِ زض غَضت ػسم هػطف وَ

زضغس  54وِ زاضای ًگطش هثجتی ًسجت ثِ وطبٍضظی اضگبًیه ّستٌس ثغَضیوطبٍضظاى هٌغمِ  ISDMثطاسبس ضٍش 

  زضغس ًگطش هٌفی زاضتٌس. 13زضغس زاضای ًگطش هتَسظ ٍ  33ّب زاضای ًگطش هثجت، آى

 ثىهبضگیطی  ػهسم  زالیهل  تهطیي هْن اظ یىی گطفت غَضت هغبلؼِ هَضز هٌغمِوبضاى شضت ثب وِ ایهػبحجِ ثِ تَخِ ثب

 ظیهطا  ثبضهس ههی  ّهب فٌبٍضی ایي اظ استفبزُ ثطای الظم ّبیظیطسبذت ًجَزى فطاّن اضگبًیه، وطبٍضظی ّبیفٌبٍضی ٍ بّضٍش

 یهب  ثبضهٌس  هٌغمِ اىوطبٍضظ توبم ًیبظّبی وٌٌسُ تبهیي تَاًٌسًوی ٍ ضًَسهی تَلیس هحسٍز ٍ سٌتی غَضت ثِ ّبظیطسبذت

 زاضًهس  ًیهبظ  زٍلتی ّبیحوبیت ٍ سطهبیِ ثِ وطبٍضظاى اضاضی آیص ٍ هرلَط ظضاػی،وطت تٌبٍة ّبیضٍش ثىبضگیطی خْت

ِ  اسهت،  ًیبظ وبفی هبلی پطتَاًِ ٍ سطهبیِ ثِ هصوَض هَاضز ذطیس ثطای هٌظَض ّویي ثِ ِ  ثهب  وه ِ  تَخه  التػهبزی  ٍضهؼیت  ثه

 ّهبی سهبظهبى  ٍ زٍلهت  ضهَز ههی  پیطٌْبز ًتیدِ زض .ثبضسًوی پصیط اهىبى ازٍات ایي ذطیس هغبلؼِ هَضز هٌغمِ وطبٍضظاى

 هطاوهع  ،تبسهیس  ثهب  ضا اضگبًیه وطبٍضظی ّبیفٌبٍضی ٍ ّبضٍش ثىبضگیطی ظهیٌِ سبظی،فطٌّگ ٍ آهَظش ثط ػالٍُ هطثَعِ

 .ًوبیس نفطاّ ... ٍ وطبٍضظی تسْیالت پطزاذت ثب ّوچٌیي ٍ عجیؼی وَزّبی تَلیس خْت اذتػبغی
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 پبیساضی اضظیبثی ّوچٌیي ٍ هغبلؼِ هَضز هٌغمِ زض پبیساض وطبٍضظی اغَل ثب شضت وطت اًغجبق هیعاى سٌدص خْت

 ثٌسی،خوغ اظ. سپس ضس گیطیاًساظُ لیىطت عیف لبلت زض پبسد ثستِ تطتیجی سغح زض تیسَاال تَسظ پبیساضی آى، وطت

 ضػبیهت  هیهعاى  ثِ تَخِ ثب پبیساض ٍ پبیساض ضٍش ًسجتب، ًبپبیساض، وطت سغح سِ زض ISDM اظ استفبزُ ثب شضت وطت پبیساضی

 اغَل هیعاى چِ تب هٌغمِ وطبٍضظاى وِ هیسّس ًطبى ثٌسیسغح ایي س.گطزی ثٌسیتمسین پبیساض وطبٍضظی اغَل ٍ ّبضٍش

ِ  اعالػهبت  اسهبس  ثهط  وٌٌهس. هی ضػبیت شضت وطت زض ضا پبیساض وطبٍضظی ّبیضٍش ٍ زضغهس اظ   14 فمهظ  آههسُ  زسهت  ثه

 وطبٍضظاى زض سغح ثبالی پبیساضی لطاضزاضًس.

ِ  اضگبًیه وطبٍضظی ّبیفٌبٍضی ٍ ّبضٍش ثىبضگیطی ٍ اضگبًیه وطبٍضظی تَسؼِ هَاًغ ٍ زالیل ثبة زض تحمیمبتی  وه

 ّبآى زىًوَ ثطعطف ٍ هَاًغ ٍ زالیل ایي ضٌبسبیی ثب ظیطا ضَز اًدبم ّستٌس پبیساض وطبٍضظی ّبیضبذع ٍ اغَل ثب هغبثك

 اسهت  پبیساض وطبٍضظی ًَػی وِ اضگبًیه وطبٍضظی تَسؼِ ًوَز. فطاّن ضا اضگبًیه ٍ پبیساض وطبٍضظی تَسؼِ ظهیٌِ تَاىهی

 پی زض سجع اًمالة اظ ثؼس هتساٍل وطبٍضظی وِ ... ٍ التػبزی ٍ هحیغیظیست هٌفی پیبهسّبی ثِ تَخِ ثب ایطاى ٍ خْبى زض

 .است اّویت حبئع ٍ حیبتی ثسیبض ًیع هغبلؼِ هَضز هٌغمِ زض اهط ایي ثِ تَخِ ٍ است ضطٍضی اهطی ،زاضتِ

 

  قدرداًی 

آثبز وِ ّوىبضی الظم زض اضتجبط ثب اخطای ّط چِ ثْتط ایي ٍسیلِ اظ خْبز وطبٍضظی ٍ وطبٍضظاى ضْطستبى پبضسثسیي

 گطزز. تطىط ٍ لسضزاًی هی ،تحمیك ضا زاضتٌس
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