ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯿﻮهﻓﺮوﺷﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐـﻪ ﻓﺮوﺷـﻨﺪﮔﺎن،
آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺼﻮﻻت »ارﮔﺎﻧﯿﮏ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘـﯿﺶ
آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮارﮔﺎﻧﯿﮏ دارﻧـﺪ؟ ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ :ﻣﺤـﺼﻮﻻت ارﮔﺎﻧﯿـﮏ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮده و در ﺧﺎﮐﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﻗﺒـﻞ
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﻈﯿﺮ :ﻋﻠﻒ ﻫﺮزﮐﺶﻫﺎ ،ﻗﺎرچﮐﺶﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در آن اﺳـﺘﻔﺎده ﻧـﺸﺪه و
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﯿـﻮهﻫـﺎی
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼح ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و از ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ زودرس ﻣﯿﻮهﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﯽﺷـﻮد.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رﻧﮓ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺮرﻧﮓ ﯾﺎ ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺮم ﯾﺎ ﺳﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺪازه ﻣﯿﻮهﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮده و ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ از ﻏﯿﺮارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽﺷﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻌﻼوه ﭘﻮﺳﺖ
ﻣﯿﻮهﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﻮه ﺑﻮده و زﯾﺎد ﺿﺨﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ .از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ آن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤـﺼﻮﻻت
ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺧﺎک ﺑﻪ ﮐﻮدﻫﺎ و ﺳﻤﻮم ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻔﯿﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ،آﻫﻦ ،ﻓـﺴﻔﺮ ،ﻣﻨﯿـﺰﯾﻢ و
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Cدر ﺳﺒﺰیﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢوﺳﻌﺖ و ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ ،ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ Cو ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﮐﻪ ﺑـﺮای ﺑـﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰیﻫﺎ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺣـﺪ
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﺸﺎورزان از روشﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗـﺎ ﺣـﺪی در ﮐـﺎﻫﺶ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ و رﯾﺰﻣﻐﺬیﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻟﺬا وﺟﻮد ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ درﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻃﻌﻢ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽروﯾﻪ از ﮐﻮدﻫـﺎ،
آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ .از ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺗﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﯿﻮهﻫـﺎی ﺧـﺎرج از
ﻓﺼﻞ ﮐﻪ وارداﺗﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ در ﻣﯿﻮهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ از ﻣـﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾـﺪه دﯾﮕـﺮی
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

اﺻﻮل ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ
ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻮل ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،ﮐـﺸﺎورزی از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺸﺮ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل و در آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺎرﯾﺦ ،ارزﺷﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮐﺸﺎورزی را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺻﻮل در ﮐـﺸﺎورزی ﺑـﻪ
داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎک  ،آب  ،ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ،
ﻓﺮآوری و ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬا و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .
اﺻﻮل ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺣﺮﮐﺎت ارﮔﺎﻧﯿﮏ در ﺟﻬﺎن و در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺻﻞ ﺳﻼﻣﺖ
اﺻﻞ اﮐﻮﻟﻮژی
اﺻﻞ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ
اﺻﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
اﺻﻞ ﺳﻼﻣﺖ
ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎک ﻫﺎ ،ﮔﯿﺎﻫﺎن ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از دﯾﮕﺮی ﻣﺠـﺰا و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
اﯾﻦ اﺻﻞ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺳﻼﻣﺖ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺠﺰا ﻧﺒﻮده و ﺧﺎک ﻫـﺎی
ﺳﺎﻟﻢ  ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﻢ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺳﺎﻟﻢ و اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﻧﻘﺶ ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﭼﻪ در ﮐﺸﺎورزی و ﭼﻪ در ﻓﺮآوری و ﭼﻪ در ﺗﻮزﯾﻊ ﯾـﺎ ﻣـﺼﺮف ،ﭘﺎﯾـﺪاری و اﻓـﺰاﯾﺶ
ﺳﻼﻣﺖ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ از ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت در ﺧﺎک ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿـﮏ در
ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻏﺬای ﻣﻐﺬی ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻤـﮏ ﻧﻤﺎﯾـﺪ.از ﺳـﻮی
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ )ﮐﻮدﻫﺎ( ،آﻓﺖ ﮐﺸﻬﺎ ،داروﻫﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑـﻦ
اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮات زﯾﺎن ﺑﺎری ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺷﻮد.

اﺻﻞ اﮐﻮﻟﻮژی
ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺳﯿﮑﻞ ﻫﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،رﻗﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری
آﻧﻬﺎ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
در ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ،ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺣﺸﯽ)ﻃﺒﯿﻌﯽ( ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻫـﺎی
اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺳﯿﮑﻞ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮑﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﻓﺮاوری  ،ﺗﺠﺎرت و ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ از ﻣﺤـﯿﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎغ ﻫﺎ ،ﮐﻠﯿﻤﺎﻫﺎ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎو آب و ﻫﻮا ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

اﺻﻞ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖ
ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻧـﺼﺎف را
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح از رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ،ﮐﺸﺎورزان ،ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ ،ﻓﺮاوری ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن،
ﺗﺠﺎر و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮ آن ﻣﯽ ﺷـﻮد
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ از زﻧﺪﮔﯽ را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ و ﻓﻘﺮ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻏﺬای ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اﺻﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻣﺴﻮﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﻧﺴﻞ ﻫـﺎی ﺑﻌـﺪ و
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد .ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺪار و زﻧﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ و ﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎی داﺧﻠـﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻓﻮاﯾﺪ ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺧﯿﻠﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در درازﻣﺪت اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .در ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﭼﻮن ﺑـﻪ اﮐﻮﺳﯿـﺴﺘﻢ
اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺛﺮ ﻣﺨﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﺪارد .در ﻣﻮرد ﺧﺎک ﻧﯿـﺰ در ﮐـﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿـﮏ از
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﻢ  ،ﮐﻮدﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  ،ﺗﻨﺎوب ﮐﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﺸﯽ و  ...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ
ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻔﯿﺪ ﺧﺎک و ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻣﻮاد آﻟﯽ  ،ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎروری ﺧﺎک اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .و ﻣﯿﺰان
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺎک داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک ﮐﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻨـﻮع زﯾـﺴﺘﯽ ﺧـﺎک
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺎورزی ،آب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ ﮐﻮد و ﺳﻤﻮم آﻟﻮده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ
اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آب ﻧﯿﺰ آﻟﻮده ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺮای
ﺑﺎروری ﺧﺎک در ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ از ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ  ،ﮐﻮدﻫﺎ ی ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﮐﻮدﻫﺎی آﻟﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد و ﭼـﻮن در ﮐـﺸﺎورزی
ارﮔﺎﻧﯿﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ﭘﺲ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ از اﺛﺮات ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ .زﯾﺮا ﺧﯿﻠﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺸﺎورزی
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺨﻢ  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن  ،ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺧﺎک
 ،اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﺧﺎک ﮔﺸﺘﻪ و ﺣﻔﻆ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮐﺮﺑﻦ را ﺑﺎﻋـﺚ
ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﮐﺸﺎورزان ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻫﻢ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ  .ﻣﺜﻼً اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺬور
ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﺳﻮم اﺳـﺖ .ﻫـﺪف ﮐـﺸﺎورزی
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎرت دارﻧﺪ.
ﮐﺸﺎورزی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺎ اﮐﻮﻟﻮژی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎک  ،ﺣﻔﻆ ﭼﺮﺧﻪ آب  ،ﭼﺮﺧـﻪ ﮐـﺮﺑﻦ ،
ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ
ﮔﺮدآوری ﻣﻄﺎﻟﺐ :ﺳﯿﺪ ﮐﺴﺮی ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ  ،اداره ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻫﺎﻗﺎن

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده :
 اﻧﺠﻤﻦ ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﯾﺮان ﻏﺬاﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ www.hakimemehr.ir www. Organic-agriculture-persian blog.irwww.sabziran.ir -

