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  جهاد کشاورزي استان اردبیل کارشناس ارشد باغبانی، .2
  

  چکیده 
مصـرف بیشـاز حـد    نبه هاي اقتصادي دو معیار مهم  براي پذیرش سیستم هاي مختلف کشاورزي می باشدحفظ محیط زیست  وج     

بشر و منابع طبیعی گردیده  کـه از جملـه گسـترش منـابع آبـی و خـاك        مواد شیمیایی موجب به مخاطره افتادن بش از پیش سالمتی
سموم دفـع آفـات و امـراض     ،به جاي استفاده از کودهاي مصنوعی ،در کشاورزي ارگانیک در جریان تولید محصوالت کشاورزي .میباشد

 ،بوسـیله قطـع درختـان     محـیط زیسـت    و همچنین اختالل کود دامی و کمپوست استفاده می شود  ،کود سبز،نباتی از بقایاي گیاهی 
ري و براي جوامع آنها باعث می شـود  زیستگاه براي بعضی از گونه هاي گیاهی و جانو به عنوان  قابل توجهی را در مناسبت محلهااثرات 

در داخل گونه ها داخـل جوامـع و در سـطح دور نمـا تاکیـد بـر مـدیریت برداشـت و         بوم شناختی اثرات بعضی از عملیات مدیریتی و . 
 و(شناختی براي موجـودات غیـر هـدف بـا آفـت کشـها        مو خطر مسمویت بو.مدیریتهایی می باشد که از افت کشها استفاده نمی شود 

اصالح زیست محیطی خاك که اصالح خاك نیز در غالب ان .تحت تاثیر مجموعه اي از عوامل متغیر می باشد )ترکیبات شیمیایی دیگر 
و کـود حیـوانی و بـه کـارگیري فنـاوري الزم جهـت تولیـد        )ورمـی کمپوسـت  (که با استفاده توام از کودکرم هـاي خـاکی   ،پنهان است 

  .باشدمحصوالت سالم و ارگانیک می
  

  زیست محیطی  ،کود حیوانی ،کرم هاي خاکی  ،کمپوست ،کود سبز،کشاورزي ارگانیک :کلمات کلیدي 
  

  مقدمه
میالدي معرفی شده است نکته اساسـی   1924کشاورزي ارگانیک کشاورزي زنده و پویا است که در اوایل سال :کشاورزي ارگانیک       

اري وهماهنگی با طبیعت اعمال می شود و ثبات کشاورزي در آن بـه عنـوان   مدیریتی است که در راستاي سازگ،در کشاورزي ارگانیک 
بهبود ژنتیکی ارقام در راستاي نظام ).6(خاك اجتماع گیاهی و جانوري می باشد ،که اجزاي متشکله آن بشرارگانیزمی شناخته می شود 

  ).2(ی خاص خواهد یافت موضوعی است که در آینده اهمیت.،هاي کشت چند محصولی و تناوب هاي طوالنی مدت 
. قدم کلیدي در گذر از کشاورزي متداول و مرسو م و رسیدن به یک کشاورزي پایدار مدیریت صحیح مواد آلـی در خاکهـا مـی باشـد      

  .افزایش مواد آلی می تواند بقا و بهره برداري مواد غذایی و نیز ذخیره آب را در خاك بهبود بخشد
  :ازین زیر اشاره دارد ودن به یک چرخه تغذیه در کشاورزي بر مکشاورزي ارگانیک  به منظور رسی

همچون شعله افکـن و سـوزاندن علفهـاي هـرز      ،کنترل علفهاي هرز به روش مکانیکی مثل استفاده از کج بیل و آتش زدن علفهاي هرز
عـدم پخـش    –رزه با کرم سـاقه خـوار بـرنج    همچوا استفاده از زنبور تریکو گراما براي مبا ،ت بطریقه بیولوژیکیکنترل آفا –مزرعه پنبه 

کود دامـی و  ،کمپوسـت ،مصرف کودهاي آلـی کـه شـامل کـود سبز    -کودهاي معدنی در مزرعه که به راحتی به فرم محلول در می آیند
–حفظ حاصلخیزي خاك توسط مدیریت متمرکـز بشـر    .می باشد،بقایاي محصوالت زراعی که پس از برداشت در مزرعه باقی می مانند

  .م مصرف تنظیم کننده هاي رشد شیمیایی و یا هورمونهایی که به طریقه مصنوعی تولید می شوند و پخش آنتی بیوتیک ها عد
مدیریت حشرات و عوانل بیمارریزاي گیاهی راهبردها و راهکارهایی را در بر می گیرد که مجموعـا مـدیریا آفـات نامیـده مـی شـود بـه        

با تغییراتی که در شرایط زیستی افات ایجاد می نماید مانع از بروز مشکالت مربوط به آنها شـده   کارگیري چنین راهبردهاو راهکارهایی
  ).1(ویا دست کم انه را تخفیف می دهد
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به کار گیري روشـهاي فیزیکـی کنتـرل بـه صـورت تلفیقـی و        ،اجاد نوعی تغییر بیولو ژیکی: کنترل پایدار علفهاي هرز عبارت است از 
علف کش تنها هنگامی که این مواد با شرایط محیطی منطبق بوده  واز نظر اقتصادي نیز مصـرف آنـه ضـروري باشـد      استفاده  از سموم

  .مدیریت تلفیقی علفهاي هرز هر ساله تاکید متفاوتی بر تکنیک هاي کنترل که براي مشکل علفهاي هرز مناسب باشد داشته باشد ).2(
حاصل خیزي پایـدار هنگـامی تحقـق مـی     . بودن دائمی عناصر غذایی براي گیاه است  حاصلخیزي پایدار خاك به مفهوم قابل دسترس

بطوریکه این عناصر بتوانند مجددا مورد استفاده ایـن گیاهـان   . به خاك بر گردد یابد که تمامی عناصر غذایی جذب شده توسط گیاهان 
در سیستم هاي فعلی چرخه عناصرغذایی به طـور کامـل    .در چنین وضعیتی است که چرخه عناصر غذایی شکل می گیرد . قرار گیرند 

زیرا این عناصر غذایی در چرخه مذکور و نهاده هاي ضروري براي گیاه رمز موفقیت حاصـلخیزي خـاك در نظـام هـاي      ،بسته نمی شود
  .کشاورزي پایدار است 

متداول موجب آلودگی زمـین و آبهـاي سـطحی    در کشاورزي ارگانیک بجاي استفاده از کودهاي شمیایی مثل نیترات که در کشاورزي  
  ).6(می شود از بقایاي گیاهی موجود در مزرعه استفاده میشود که عالوه بر حاصلخیزي مزرعه از آلودگی نیز جلوگیري می کند

شـخم حـداقل اسـت کـه از     ،یکی از راههاي حفظ مواد آلی در خاك بر جاي گذاشتن بقایاي گیـاهی و کـاه و کلـش در خـاك مزرعـه      
فرسایش بادي وآبی و جلو گیري نوده و ننفوذ پذیري خـاك را افـزایش مـی دهـد و بـه ایـن دلیـل بـه ان شـخم حفـاظتی نیـز گفتـه             

  ).2(شود می
وحفـظ گونـه هـا بـا توجـه بـه سـطح کـم         ،در واقع از زمانیکه کشاورزي ارگانیک از مصرف تر کیبات شـیمیایی مصـنوعی معـاف شـد     

گیاهی و جانوري افزایش یافت ودر نتیجه تعدادشان بیشتر از منـاطق بـا کشـاورزي متـداول     اجتماع  نهاده شد و تنوعارج  ،حاصلخیزي 
  زیرا دام ها می توانند در مزرعه چرا داشته باشند  ،میزان راحتی دام ها با اصول کشاورزي ارگانیک تضمین می شود . است 

از اهداف مـورد نظـر در    بخشی،اشتباه است ،صادي مقرون به صرفه باشددر مزارع ارگانیک خروج کاه وکلش از مزرعه هر چند از نظر اقت
کشاورزي ارگانیک در رابطه با ایجاد یک سیستم پایدار در کشاورزي است و نیز باز گرداندن آن ها به خاك مفید واقـع مـی شـود و بـه     

در واقـع  . دراز مـدت ضـروري مـی باشـد      در سطح منطقـه و در ،بسته بودن چرخه عناصر غذایی نه فقط در سطح مزرعه ،همین دلیل 
فقط جایگزینی کودهاي شـیمیایی بـا کودهـاي آلـی     نه  ،خاك و بهره گیري از منابع طبیعی موجود در مزرعه است ،کشاورزي ارگانیک 

نظام هایی اصـوال  دستیابی به چنین ،دار می تواند از نظر محیطی و اقتصادي نتایج مطلوبی را در بر داشته باشد یاگرچه نظام هاي پا).3(
و بررسـی  ،ت ثبـت اطالعـا   ،ره انتقال به نظام هاي کم نهاده انجـام مشـاهدات   ودر طی د. با دشواري و سختی هاي خاصی همراه است 

  .روش هاي مدیریتی مختلف از طریق آزمون و خطا از عمده ترین فعالیتهایی می باشد که کشاورزان باید به انجام آن اهتمام ورزند
  ح زیست محیطی خاك وتولید محصوالت سالم و ارگانیکاهداف اصال

بـه حالـت طبیعـی خـود     ،عبارتند از بازگرداندن ریز موجودات و باکتریهاي مفید به خاك که در نتیجـه خـاك   :ابعاد زیست محیطی -1
بازگردانده شده و ریز موجودات مضر در آن کنترل شده  واز خطرات و امراض بیشماري که به ناچـار از طریـق سمپاشـی بـا آن مبـارزه      

  .سبب اصال و حاصلخیزي خاك می گردد،نتیجه تمام این فعل و انفعاالت .مصون خواهند ماند  ،شود
با اجراي این طرح تولید محصوالت سالم و ارگانیک عملی مـی گـردد کـه چـون قیمـت ایـن       :ابعاد اقتصادي  اصالح زیست محیطی  -2

در نتیجـه بـا فـروش ایـن محصـوالت در بازارهـاي       ،محصوالت بسیار بیشتر از محصوالت کشاورزي ناسالم فعلی در تمام کشورها ا ست 
موضـوع مهمتـر آنکـه بـا     . خالص ملـی خواهـد گردیـد    درآمد بیشتري نصیب کشاورزان شده و سبب افزایش درآمد نا ،داخلی و خارجی

هزینه هاي کمر شکن دارویی و بیمارسـتانی بسـیار کـاهش     ،سالمت جامعه و پیشگیري بیماریهاي کشنده اي که دامنگیر جامعه شده 
  ).4(د یافته و جان انسانها که نمیتوان بهایی بر آن تعیین نمو نجات پیدا خواهد کر

باید این طرح را اجرایی نمود که در چنین صورتی  ،با توجه به ظرفیت هاي مالی و اجرایی موجود:ت محیطی هزینه هاي اصالح زیس: 3
هکتار از اراضی کشـاورزي و بـاغی بـه منظـور اصـالح زیسـت محیطـی  و         60000میلیارد تومان جهت پوشش قرار دادن 150به مبلغ 

یارد تومان جهت تولید محصوالت سالم و ارگانیک در اراضی که تـاکنون  مییل 50حاصلخیزي خاك و تولید محصوالت تحت نظر و مبلغ 
  .فعالیتهایی در این زمینه انجام گرفته اختصاص داده شود 
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  :مزایاي کشاورزي ارگانیک براي محیط زیست 
ار مـی شـود اثـر    خیلی از تغییرات در محیط زیست در دراز مدت اتفا می افتد ودر کشاورزي ارگانیک چـون مطـابق اکوسیسـتم رفتـ    ●

  .مخربی براي محیط زیست ندارد 
اسـتفاده مـی   ...در مورد خاك نیز در کشاورزي ارگانیک از کمترین شخم کودهاي بیولوژیکی تناوب کشت مناسب گیاهـان پوشـش و   ●

  .شود 
  .ه می شود براي باروري خاك در کشاورزي ارگانیک از کمپوست  کودهاي حیوانی و کودهاي آلی نیز استفاد●
  )5(در سطوح باال ترکیب گیاهان و حیوانات باعث بهینه سازي مصرف انرژي و باز یافت چرخه مواد می گردد●

  :ارزیابی اثرات زیست محیطی
، جامعـه شناسـی   ،شـیمیاي /فیزیکی  ،ارزیابی اثرات زیست محیطی فرآیندي چند جانبه است که ممکن است شامل اثرات بوم شناختی 

  :معموال جز با ارزش بوم نظام به قرار زیر است .ست محیطی شود اقتصادي و دیگر اثرات زی
  ماهی پستانداران جنگل یا،تصادي مانند بیوماس یا قابلیت تولید محصوالت زراعی از نظر اقیک منبع یا فرآیند مهم. 
 باشد منطقه اي یا جهانی آن ممکن است در خطر ،یک گونه یا جامعه نادریا به مخاطره افتاده که بقاي محلی. 
  که می تواند براي یک گونه یا جامعه ویژه وهمچنین  یراي دورنما استفاده شود از نقطه نظر فرهنگی یا زیبایی.  

اثر بوم شناختی آفت کشها کنترل جمعیت بعضی از گونه هاي آفت است که معموال با کاهش وفـور  : اثرات آفت کشها بر محیط زیست 
خطر مسمویت بوم شناختی براي موجـودات غیـر هـدف بـا آفـت کشـها تحـت تـاثیر         .می گیرد آن تا سطح قابل قبول اقتصادي صورت

  :قرار دارند که عبارتند از مجموعه اي از متغرها 
جمعیت یک گونه و افراد یک جمعیت ممکن است از ،بعالوه .زنده به بعضی از آفت کشها تفاوت دارد  تحساسیت یبولوژیکی موجودا-1

  .انجام داداین مقایسه ها را می توان با استفاده از یک سري شاخصهاي سمیت حاد و مزمن . دي بکنند نظر حساسیت تفاوت زیا
. تماس واقعی زیست محیطی در رابطه با هر گونه ترکیب شیمیایی بالقوه سمی می تواند تحت تاثیر متغیرهـاي زیـادي قـرار گیـرد      -2

دوام ترکیبات شیمیایی در محیط و انتخاب زیستگاه و دیگـر   ،آب وهوا  ،ل پاشیاین موارد شامل مقادیر سمپاشی و تجهیزات ویژه محلو
  .)7(خصوصیات رفتاري موجود زنده می باشد و بر درجه تماس گونه هاي غیر هدف موثر واقع می گردد

  :اهمیت بوم شناختی سمیت براي گونه هاي غیر هدف و حساس به آفت کش را باید یر اساس موارد ذیل تفسیر کرد 
آیا عواقب قابل اندازه گیري اثر سمیت در سطح جمعیت وجود دارد؟مرگ ومیر افراد و اثرات دیگر سمیت در بسیاري جنبه هـا قابـل   -1

  . اماممکن است تغییرات قابل اندازه گیري در اندازه جمعیت آن گونه وجود نداشته باشد ،توجه است 
خود مهم است ؟تمام گونه ها ارزشهاي زاتی مشابهی دارند اما می توانند بر حسـب   آیا گونه مورد نظر به ویژه در حفظ ماهیت جامعه-2

   .سهمی که در ساختار و عمل جامعه بوم شناختی خود دارند فرق کنند 
بقایـاي   ،تهیه کمپوست یعنی چه ؟عبارت است از یک سلسله فرآیندهاي بیوشیمیایی که طی آن میکروارگانیسـم هـا مـواد آلـی زایـد      

فضوالت دامی و ادرار را به کمپوست که یک ماده اصالح کننده خاك است تبدیل می نماید محصـول نهـایی    ،ضایعات اشپزخانه،گیاهی 
  .این فرآیند یک کود آلی پوسیده است که سرشار از مواد غذایی بوده و داراي رنگ سیاه می باشد

  
  :مزایاي استفاده از کمپوست در خاك 

  .دید می کند که موجب می شود مواد غذایی خاك آزاد شوند و مورد استفاده گیاه قرار گیرندمواد گیاهی میکروبی را تش-
  .می دهد ،نیاز به کود شیمیایی را که گران قیمت و بالقوه با محیط زیست زیانبار می باشند-
  .ساختمان خاك را اصالح می کند و باعث بهبود خاك و انجام عملیات شخم در ان می شود -
  .خیره سازي رطوبت خاك را افزایش می دهد و با اصالح ساختمان خاك به کاهش فرسایش بادي کمک می کندظرفیت ذ-
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۴ 
 

بـدون تردیـد فشـرده    . کشاورزي ارگانیک را می توان یک روش تولید مواد غذایی دانست که از ثبات و پایداري خوبی برخـوردار اسـت   
  .توجهی در قابلیت تولید شده است عث افزایش قابلشدن مدیریت صحیح در کشاورزي ارگانیک با

کشاورزي زیستی سیستمی است که در صورتیکه از طرف مردم و دولت و نهاده ها غیر دولتی به آن توجـه شـود مـی توانـد منجـر بـه       
یی اثرات مثبـت  حفاظت و حاصلخیزي خاك در بلند مدت سالمت و تولید باالي محصول گیاهی و دامی باال بردن کیفیت و اهمیت غذا

و با توجه به خصوصیات مثبت ذکر شده در کشاورزي ارگانیک امید ایت که ایتفاده از آن .بازار مناسب و صرفه اقتصادي گردد ،اجتماعی
  .ددراهی براي بهبود قدرت باروري و ثبات خاکها ونیز ثبات محیط زیست فراهم گر
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