کشاورزی ارگانیک راهی برای مدیریت پایدارمنابع خاک
محمدحسین بصیری زاده1

-1کشاورزی ارگانیک

شاخهایازکشاورزیپایداراستکهدرآنکاربردمواد شیمیاییمصنوعیممنوعوتماممراحلتولید،فراوری

تانداردهای مرجع ارگانیک ،کنترل ،مدیریت و

و بازاریابی محصوالتاین سیستم کشاورزی تحت پوشش اس
بهنهادههایخارجاز

سیستمهای کشاورزیارگانیکبر پایهمدیریتاکوسیستماستوار استو 

گواهیمیشود .

کشها،
آفت 
نهادههای سنتز شده مانند کودهای شیمیایی  ،
دراین نوع از کشاورزی از  
مزرعه وابسته نیست  .
هااستفادهنمیشود.


تابشاشعه
بهنژادیوموادافزودنیواز 
داروهایدامپزشکی،گیاهاناصالحشدهژنتیکیو 
کشاورزی ارگانیک ،مدیریت تولید مناسب است که باعث تقویت وتوسعه سالمت اکوسیستمهای زیستی،
داردکهازنهادههایداخلمزرعهاستفاده

میشود.ایننظریهتاکید
چرخههایزیستیوفعالیتبیولوژیکیخاک 

ایبیرونیاستفادهاینشود.

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

میشوداثرمخربیبرایمحیطزیستندارد؛چراکهکمترین
درکشاورزیارگانیکچونمطابقاکوسیستمرفتار 
میگیرد.استفادهازتناوبزراعیمناسب،گیاهانپوششی،کودهای
عملیاتتهیهزمین(کمترینشخم)صورت 

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

استفادهمیشود .همچنینبا بهبود جانورانمفیدخاکو تخمیر موادآلی ،بافتخاک،

بیولوژیکی ،کودسبز و ...
میشود .بههمیندلیل
مییابد و میزانمواد مغذیبیشتریبهخاکداده 
بهبودیافتهو باروریخاکافزایش 
اثراتگلخانهمیکاهد؛زیرا

مییابد.اینکشاورزیاز 
فرسایشخاککاهشیافتهو تنوعزیستیخاکافزایش 
فعالیتهای انجام شده در کشاورزی ارگانیک مانند حداقل شخم با استفاده ازگیاهان تثبیت کننده

خیلی از 
نیتروژن و بازگرداندنضایعاتکشاورزیبهخاکبا استفادهازگیاهانپوششیباعثافزایشبازگشتکربنبه
میشود .کشاورزیارگانیکهمنگهبانتنوعزیستیاستو هم
خاکشده و باعثحفظو ذخیرهسازیکربن 
میکهمقاومتبیشترینسبتبهآفاتوامراضدارند.ترکیب
استفادهکنندهازتنوعزستی؛مثالًاستفادهازبذوربو 

میشود.کشاورزیزیستیبااکولوژی
گیاهانوحیواناتباعثبهینهسازیمصرفانرژیوبازیافتچرخهمواد 
هماهنگاستو باعثتثبیتبافتخاک ،حفظچرخهآب،چ رخهکربن ،چرخهموادغذاییو آلودگیکمتر
میشود.
زمین 
 -3اهمیت کشاورزی زیستی یا ارگانیک

بیرویه نهادههای بیرونی ،افزایش هزینههای تولید،تخریب و
دهههای اخیر به دلیل افزایش مصرف  
در  
روشهای
فرسایش شیمیایی خاک ،تخریب بیولوژیکی خاک ،کاهش شدید منابع تولید ،ضعف برنامه ها و  
دهههای
ازاینرو 
اجراییوترویجیدرتوسعهکشاورزیپایدارمنجربهبحرانیدرامنیتغذادردنیاشدهاست .
اخیر اصالحو تحولدر راهبردهایتوسعهکشاورزیبهعنوانیکضرورت و اصلمورد تاکید مجامعبین
المللیو بسیاریاز دولتها در سراسر دنیا قرارگرفتهاست .کشاورزیپایدار یک راهبرد مدیریتیاستکه
باعثبهحداقلرساندنتاثیراتمنفیبرمحیطزیستو فراهمنمودنتولید و سودمندیمزرعهدر هر زمان و
میشود .کشاورزیارگانیک به عنوانمظهریازکشاورزیپایدار  درطولدو دهه
مطابقبا شرایط اجتماعی  
اخیر به طور فزایندهایی مورد توجه قرارگرفته است .بسیاری از کارشناسان این سازوکار را پاسخی برای
بهشیوهاییکهاز منظر حفاظتمحیطزیست ،منابع

دنیامیدانند ،

برطرفکردنمشکالتکنونیکشاورزیدر 

فراوردههای مازاد و غیرضروری و جهت گیری بخش

تجدید ناپذیر ،بهبود کیفیت موادغذایی ،کاهش تولید 
کشاورزیبهسوینیازهایبازار،موثراست.کشاورزیارگانیکبهطورکاملمتکیبرحفظتعادلاکولوژیکو
میکروارگانیسمها و

تقویت فرایندهای بیولوژیکی تا حدمطلوب آنهاست .از سویی حفظ ساختمان خاک و 
بهدلیلخودداریازمصرفنهادههای شیمیاییو مصرفاندک

حشراتدر اینسیستم ،الزمو ضروریاست .
میشود.همچنینبه
عدممصرفنهادههایخارجیدراینسیستم،فشارچندانیبرمنابعمحدودزمینیواردن 

یا
دلیل ویژگیهای مثبت سیستم ارگانیک ،محصوالت این روش کشاورزی در مقایسه با سایرمحصوالت ،از

براینمونهمادهخشکومحتوایپروتئینبیشتر،طعمبهتروکیفیتمطلوبترمحصوالت

مطلوبیتبرخوردارند.
تولیدشدهبهشیوهارگانیک،محبوبیتبسیاریدرجوامعکسبکردهاست.
 -4ویژگی کاربرد نهادههای ارگانیک مدیریت خاک

میکند.
میبافتخاککمک 
نهادههایارگانیکخاک،باایجادخللوفرج(تهویهخاک)بهنر 
 -1-4
میشود.
-2-4باعثنفوذبیشترآببارانوهمچنیننفوذبهتردرریشهگیاهان 
میشود .بنابراین در
میکند که باعث ذخیره آب تا چند برابر وزن خود  
اسفنجهای ریزی عمل  

 -3-4مانند 
میکند(قسمتقابلمشاهده).
شرایطخشکییاتنشآبی،آببیشتریبرایگیاهانفراهم 
گیریبخشهایمستحکم


تیجهباعثشکل
باعثچسباندنبخشهاینرمخاکبهیکدیگرمیشودودرن

-4-1
میکند (قسمت غیرقابل
میشود که این امر به بهبود بافت خاک مخصوصاٌدرخاکهای رسی یا شنی کمک  

مشاهده).
-5-4محیطمناسبیبرایفعالیتمیکروارگانیسمخاکاست.
-6-4موادارگانیکظرفیتباالییبرایحفظموادغذاییدارند
مینمایند.
لخاکبهخاکهایخیلیاسیدیجلوگیری 

-7-4ازتبدی
















-5کودهای ارگانیک در کشاورزی ارگانیک

می در تغذیه
کودهای ارگانیک شامل موادغذایی هستند که از گیاهان یاحیوانات مشتق شده اند و نقش مه 
کودهایمزرعهای به طور معمولکاه یاعلوفه ،مدفوعیا ادرارحیواناتو موادبستری

میکنند .
گیاهانبازی 
میکنند؛در نتیجه
استو منبعبا ارزشیاز کودهایارگانیکهستند و در ساختنمواد ارگانیکخاکشرکت 
کودهای آلی ،معدنی ،زیست و آلی– زیستی حاصل از منابع طبیعی در
میبخشند  .
باروری خاک را بهبود 
کشاورزیارگانیککاربردفراوانیدارند.
 -6حفظ حاصلخیزی خاک با کشاورزی ارگانیک از طریق روشهای مدیریتی مختلف

اینروشهاعبارتنداز:

-1-6استفادهاز مالچپاشیبا ضایعاتگیاهی ،محصوالتپوششیو محصوالتیکهبهعنوانکود سبزبهکار
میروند،عالوهبرجلوگیریازفرسایشخاکدرحفظباروریخاکمفیدهستند.

 -2-6کشتمخلوط ،رعایتتناوبزراعی ،کاربرد مواد بارورکنندهباتوجهبهنیاز گیاهدرمراحلمختلفرشد
گیاه.
-3-6استفادهازروششخممناسب:
 -1-3-6بهمنظورتسریععملتجزیهبهتر استقبلازتهیهبستر کشتبرایمحصولبعدیبقایایمحصوالت
قبلیدرعمق15-22سانتیمتریبهوسیلهدیسکباخاکزیروشود.
ارگانیسمهایخاکبااستفادهازموادارگانیک(کوددامی،کمپوست،مالچو)...راهیبرایحفظ

-4-6حفاظتاز
شخمزدنپیدرپیخاککهالیههای زیریخاکرا در معرض

حاصلخیزیخاکاستو بایدسعیشوداز 
نورخورشیدقراردادهودرکاهشجمعیتمیکروارگانیسمهاموثراستخودداریشود.









 -7عدم تحرک نیتروژن درکشاورزی ارگانیک

شاخههایدرخت،کاهوکلش،کمپوست
خاکاره ،
میتوانددرهنگامکاربردموادیمانند 
عدمتحرکنیتروژن 
یکروبهای

نیمه فاسد که حاوی چوب هستند اتفاق بیفتد چرا که  مواد بکاررفته C/Nباالیی دارند و م
مییابند و برایرشد خود احتیاج بهموادغذاییمثلنیتروژندارند،همان طور که
تجزیهکنندهبهسرعتتکثیر  

گیاهان به آن نیاز دارند .از این رو در طول این مدت ،رقابت برای اخذ این ماده غذایی بین گیاه و
؛ازاینروبهتراستبهازای
میگیردوامکانداردگیاهاندچارکمبودموادغذاییشوند 
میکروارگانیسمصورت 
هرهکتار42-52،کیلوگرمکوداورههمراهباموادچوبی،مخلوطشودسپساقدامبهزیرخاکنمودنآنهاشود.

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

 -1-8نیتروژن
اصلیترین عناصرغذایی مهم محدودکننده رشد گیاهان است .نیتروژن واحد سازنده پروتئین است.
یکی از  
کودهایارگانیکشاملتماممواد مغذیمورد نیاز نباتاتبهمیزانکافیو با ترکیبمتعادلاست .اگرنیتروژن
میگردد.یکیازمنابع
میشود(آبشویی)ویامتصاعد 
نتواندبهموادارگانیکمتصلشودبهراحتیازخاکشسته 
لگومها نقشمهمی را در کشاورزیارگانیک
مهمنیتروژن ،تثبیتآناز طریقهوامیکروبها(ریزوبیوم)است  .
میکنند .تهویه خاک ،فعالیت میکروارگانیسمها را زیادتر کرده که نتیجه آن ،حرکت نیتروژن از مواد
بازی  
ارگانیکاست.
 -2-8فسفر
میکند.معموالفسفاتقابلدسترسبرایگیاهان،
میدرمتابولیسمگیاهاندرفرایندانتقالانرژیبازی 
نقشمه 
میکروارگانیسمها تجمعیافتهاند و ایندرحالیاستکهمحلول

بهترکیباتارگانیکخاکمتصلشدهاند یا با 

میشودوفقطمیزانکمیازآنقابلحل
خاک،حاویمیزانکمیفسفراست.ابتدافسفات،جذبذراتخاک 
میتواندباعثجذبفسفات
میگیرد.تشکیلکلونیریشهگیاهانبامیکوریزها 
بودهودردسترسگیاهانقرار 
توسطگیاهانشود.

 -3-8پتاسیم
برای سنتز اسیدهای آمینه ضروری است و شامل فرآیند فتوسنتز و افزایش قابلیت مقاومت گیاه در برابر
بیماریهاست .پتاسیمموجود در خاک بهطورعمده با مواد معدنیخاکترکیبشدهو از دسترسگیاهخارج

،قابلجذبتراست.

میشود .مقداریازپتاسیم بهسطحذراتموادمعدنیچسبیدهکه اینبخشبرایگیاهان


میشود؛ ازاینرو با استفادهاز
 در حالتکلیذخیره پتاسیمازطریق هوازدگیمواد معدنیزیرزمینیتامین
بقایایمحصوالتبازیافتشده(مخصوصاکاه)وکودحیوانیکهحاویپتاسیماستوممانعتازآبشوییخاک
میتوانمیزان
  باپوشاندنسطحخاکبا مالچ،میو افزایشسطحهوموسخاک
 با استفادهازپوششگیاهیدائ
.پتاسیمخاکراافزایشداد
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