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 کشاورزی ارگانیک-1

فراوریممراحلتولید،تماوشیمیاییمصنوعیممنوع موادآنکاربردکهدراستکشاورزیپایدارازایشاخه

کشاورزیاییابیمحصوالتبازارو سیستم ارگانیکهایتانداردتحتپوششاسن مدیریتوکنترل،،مرجع

هایخارجازبهنهادهاستوپایهمدیریتاکوسیستماستوارکشاورزیارگانیکبرهایسیستم.شودگواهیمی

نیست وابسته ازایدر.مزرعه نوع ازن مانندهاینهادهکشاورزی شده شیمیایی،سنتز ها،کشآفتکودهای

.شودهااستفادهنمیتابشاشعهازافزودنیوموادنژادیوبهژنتیکیویاهاناصالحشدهگداروهایدامپزشکی،

ارگانیک تولید،کشاورزی بمدیریت که است اکوسیستممناسب سالمت وتوسعه تقویت زیستی،اعث های

خلمزرعهاستفادههایداداردکهازنهادهننظریهتاکیدای.شودمیفعالیتبیولوژیکیخاکهایزیستیوچرخه

.اینشودایبیرونیاستفادههنهادهازوشود

 مدت زمانی طوالنی پایداری در ،مزایای کشاورزی ارگانیک برای محیط زیست -2

کمترین؛چراکهمخربیبرایمحیطزیستندارداثرشودمیدرکشاورزیارگانیکچونمطابقاکوسیستمرفتار

استفادهازتناوبزراعیمناسب،گیاهانپوششی،کودهای.گیردمیتصور(کمترینشخم)عملیاتتهیهزمین



 معاونت فنی اجرایی مدیریت جهادکشاورزی شوشتر هرز، های کارشناس ارشد رشته کشاورزی گرایش علف -1



  

،بافتخاکموادآلی،تخمیرجانورانمفیدخاکوبهبودهمچنینبا.شوداستفادهمی...وکودسبزبیولوژیکی،

یا میزانموادویابدمیباروریخاکافزایشفتهوبهبود بههمیندلیل.شودمیمغذیبیشتریبهخاکداده

اثراتگلخانهمینکشاورزیازای.یابدمیتنوعزیستیخاکافزایشوکاهشیافتهفرسایشخاک زیراکاهد؛

از درفعالیتخیلی شده انجام ارگانیکمانندهای باکشاورزی تثبیتکنندهاسحداقلشخم ازگیاهان تفاده

استفادهازگیاهانپوششیباعثافزایشبازگشتکربنبهبااکبازگرداندنضایعاتکشاورزیبهخونیتروژن

همواستکشاورزیارگانیکهمنگهبانتنوعزیستی.شودمیذخیرهسازیکربنحفظوباعثوشدهخاک

ترکیب.کهمقاومتبیشترینسبتبهآفاتوامراضدارندمیبذوربوازمثالًاستفادهتنوعزستی؛کنندهازاستفاده

اکولوژیکشاورزیزیستیبا.شودمیبازیافتچرخهموادگیاهانوحیواناتباعثبهینهسازیمصرفانرژیو

آلودگیکمترچرخهموادغذاییورخهکربن،حفظچرخهآب،چباعثتثبیتبافتخاک،هماهنگاستو

.ودشمیزمین

 ارگانیک اهمیت کشاورزی زیستی یا -3

اخیردههدر های مصرف افزایش دلیل نهادهروبیبه بیرونی،یه هزینههای وافزایش تولید،تخریب های

تولید،کاهششدیدتخریببیولوژیکیخاک،فرسایششیمیاییخاک، هامنابع هایروشوضعفبرنامه

هایدههاینرواز.شدهاستدنیادربهبحرانیدرامنیتغذامنجرایدارپکشاورزیتوسعهدرترویجیواجرایی

مجامعبینتاکیداصلموردوراهبردهایتوسعهکشاورزیبهعنوانیکضرورتتحولدراصالحواخیر

مدیریتیاستکهراهبردیککشاورزیپایدار.گرفتهاستقراردنیاسراسردردولتهابسیاریازالمللیو

وزمانهرسودمندیمزرعهدروفراهمنمودنتولیداعثبهحداقلرساندنتاثیراتمنفیبرمحیطزیستوب

شرایطاجتماعی درطولدودههبهعنوانمظهریازکشاورزیپایدارکشاورزیارگانیک.شودمیمطابقبا

فزاینده طور به استاخیر قرارگرفته توجه مورد از.ایی سازاینکارشناسابسیاری برایراکارون پاسخی

منابعحفاظتمحیطزیست،منظریکهازایبهشیوهدانند،دنیامیکردنمشکالتکنونیکشاورزیدربرطرف

ناپذیر، جهتگیریبخشغیرضروریوومازادهایفراوردهتولیدکاهشکیفیتموادغذایی،بهبودتجدید

حفظتعادلاکولوژیکوکاملمتکیبرکشاورزیارگانیکبهطور.موثراست،کشاورزیبهسوینیازهایبازار

تا بیولوژیکی آنهاستتقویتفرایندهای واز.حدمطلوب خاک ساختمان حفظ وهامیکروارگانیسمسویی

مصرفاندکشیمیاییوهایبهدلیلخودداریازمصرفنهاده.استضروریالزمو،اینسیستمحشراتدر

بههمچنین.شودمینمنابعمحدودزمینیواردفشارچندانیبر،اینسیستمخارجیدرهایعدممصرفنهادهیا

ویژگی هایدلیل ارگانیک، روشایمحصوالتمثبتسیستم درن باکشاورزی ازسایرمحصوالت،مقایسه



  

محصوالتبترکیفیتمطلووطعمبهترمحتوایپروتئینبیشتر،خشکوبراینمونهماده.مطلوبیتبرخوردارند

.محبوبیتبسیاریدرجوامعکسبکردهاست،تولیدشدهبهشیوهارگانیک

 مدیریت خاک  ارگانیک  های ویژگی کاربرد  نهاده -4

.کندمیکمکبافتخاکمیبهنر(تهویهخاک)فرجخللوایجادبا،خاکارگانیکهاینهاده-4-1

.شودمیریشهگیاهاندرتربههمچنیننفوذآببارانوبیشترنفوذباعث-4-2

آبتاکندمیریزیعملهایاسفنجمانند-4-3 باعثذخیره بنابرایندر.شودمیوزنخودبرابرچندکه

(.قسمتقابلمشاهده)کندمیآببیشتریبرایگیاهانفراهم،تنشآبیشرایطخشکییا

مستحکمهایگیریبخشتیجهباعثشکلندروشودمینرمخاکبهیکدیگرهایباعثچسباندنبخش-1-4

می درخاکنامرایکهشود بافتخاکمخصوصاٌ بهبود قسمتغیرقابل)کندمیشنیکمکرسییاهایبه

(.مشاهده

.محیطمناسبیبرایفعالیتمیکروارگانیسمخاکاست-4-5

دارندارگانیکظرفیتباالییبرایحفظموادغذاییمواد-4-6

.دننمایمیخیلیاسیدیجلوگیریهایلخاکبهخاکتبدیاز-4-7































  



 کشاورزی ارگانیک ودهای ارگانیک درک-5

موادغذاییهستند ازکودهایارگانیکشامل که اند یاحیواناتمشتقشده تغذیهدرمینقشمهوگیاهان

بایکودهایمزرعه.کنندمیگیاهانبازی یاعلوفه،طوره بستریادرارحیواناتومدفوعیامعمولکاه مواد

نتیجهدر؛کنندمیارگانیکخاکشرکتساختنمواددروکودهایارگانیکهستندارزشیازمنبعبااستو

را خاک آلیهایکود.دنبخشمیبهبودباروری و زیست معدنی، –آلی، درزیستی طبیعی منابع از حاصل

.فراوانیدارندکشاورزیارگانیککاربرد

 مدیریتی مختلف  های روشاز طریق  کشاورزی ارگانیک  با حفظ حاصلخیزی خاک -6

:هاعبارتندازاینروش

کارهسبزبعنوانکودهمحصوالتیکهبالتپوششیومحصوضایعاتگیاهی،مالچپاشیبااستفادهاز-6-1

.دحفظباروریخاکمفیدهستنعالوهبرجلوگیریازفرسایشخاکدرروند،می

گیاهدرمراحلمختلفرشدبارورکنندهباتوجهبهنیازموادکاربردرعایتتناوبزراعی،کشتمخلوط،-6-2

.گیاه

:استفادهازروششخممناسب-6-3

کشتبرایمحصولبعدیبقایایمحصوالتاستقبلازتهیهبستربهمنظورتسریععملتجزیهبهتر-6-3-1

.شودخاکزیرویلهدیسکباوسهسانتیمتریب15-22قبلیدرعمق

هیبرایحفظرا...(مالچوکمپوست،دامی،کود)موادارگانیکاستفادهازخاکباهایارگانیسمحفاظتاز-6-4

معرضدرزیریخاکراهایشخمزدنپیدرپیخاککهالیهازشودبایدسعیواستحاصلخیزیخاک

.شودموثراستخوددارینیسمهادرکاهشجمعیتمیکروارگاقراردادهوخورشیدنور

















 



  

 عدم تحرک نیتروژن درکشاورزی ارگانیک -7

کمپوستکاهوکلش،درخت،هایشاخهاره،خاکموادیمانندهنگامکاربرددرتواندمیعدمتحرکنیتروژن

فاسد هستندنیمه چوب حاوی بیفتدکه اتفاق که دارندC/Nبکاررفتهموادچرا هاییکروبموباالیی

کهطورهمانبهموادغذاییمثلنیتروژندارند،احتیاجخودبرایرشدویابندمیکنندهبهسرعتتکثیرتجزیه

دارند نیاز آن به .گیاهان رو این مدتایطولدراز اخذ،ن برای ورقابت گیاه بین غذایی ماده این

استبهازایبهترنروای؛ازموادغذاییشوندکمبودگیاهاندچارداردامکانوگیردمیمیکروارگانیسمصورت

.شودسپساقدامبهزیرخاکنمودنآنهاشودمخلوط،چوبیمواداورههمراهباکیلوگرمکود42-52،هکتارهر



 چگونگی استفاده ازآن به عنوان مکمل درکشاورزی ارگانیک مغذی اصلی گیاه و مواد -8

 نیتروژن -8-1

از عاصلییکی رشدترین محدودکننده مهم استناصرغذایی گیاهان . استواحدنیتروژن پروتئین .سازنده

تروژنیاگرن.ترکیبمتعادلاستبابهمیزانکافیونباتاتنیازمغذیموردکودهایارگانیکشاملتماممواد

منابعیکیاز.گرددمیمتصاعدیاو(آبشویی)شودمیخاکشستهبهراحتیازبهموادارگانیکمتصلشودنتواند

کشاورزیارگانیکدررامینقشمههالگوم.است(ریزوبیوم)طریقهوامیکروبهاتثبیتآنازمهمنیتروژن،

 خاک،.کنندمیبازی زیادترراهافعالیتمیکروارگانیسمتهویه که آنکرده از،نتیجه نیتروژن موادحرکت

 .ارگانیکاست

 فسفر -8-2

،فسفاتقابلدسترسبرایگیاهانمعموال.کندمیانتقالانرژیبازیفرایندسمگیاهاندرمتابولیدرمینقشمه

ایندرحالیاستکهمحلولوتجمعیافتهاندهامیکروارگانیسمبایااندبهترکیباتارگانیکخاکمتصلشده

حلآنقابلازمیزانکفقطمیوشودمیجذبذراتخاک،فسفاتابتدا.استفسفرمیمیزانکحاوی،خاک

باعثجذبفسفاتتواندمیمیکوریزهاتشکیلکلونیریشهگیاهانبا.دگیرمیدردسترسگیاهانقراربودهو

.شودتوسطگیاهان



 پتاسیم -8-3

سنتز استوبرای ضروری آمینه فراسیدهای دروفتوسنتزیندآشامل گیاه مقاومت برابرافزایشقابلیت

دسترسگیاهخارجازمعدنیخاکترکیبشدهوموادبابهطورعمدهخاکدرپتاسیمموجود.هاستبیماری

.تراست،قابلجذبنبخشبرایگیاهانایبهسطحذراتموادمعدنیچسبیدهکهمقداریازپتاسیم.شودمی



  

استفادهازبااینروازشود؛میزمینیتامینمعدنیزیرهوازدگیموادازطریقاسیمپتحالتکلیذخیرهدر

ازآبشوییخاکممانعتوحیوانیکهحاویپتاسیماستکودو(همخصوصاکا)بقایایمحصوالتبازیافتشده

ازپوششگیاهیدائبا توانمیزانمیمالچباپوشاندنسطحخاکباافزایشسطحهوموسخاک،ومیاستفاده

.افزایشدادپتاسیمخاکرا
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