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 •••• پيشگفتار 
 

اين رشد در آمار . جهان شاهد رشد عظيمي در كشاورزي غير شيميايي بوده است ،اخير ةدر چند ده
كل اراضي زير كشت غير شيميايي جهان  ،2014201420142014تا سالِ  . گردآوري شده از تمامي قاره ها منعكس است

اين . رسيدنفر ميليون  3333/2222به  محصوالت سالمِ كشاورزي توليد كنندگانِ ميليون هكتار و تعداد 7777/43434343به  
بازار  .توليد كننده بودهزار  222200000000ميليون و  11111111اين ارقام به ترتيب  1999199919991999در صورتي است كه در سال 

اين مدت،  در  1.رسيد 2014201420142014ميليارد دالر در سال  80808080به  1999199919991999ميليارد دالر درسال  15151515محصوالت سالم نيز از 
در . مدارسي كه به دانش آموزان خود آموزش باغچه كاري مي دهند هم رو به افزايش بوده است

در جهان، درصد مدارسي  و صنعتي اياالت متحده، يعني يكي از مروجين برجستة كشاورزيِ شيميايي
درصد در سال  11111111مي آموزند از  براي توليد محلي غذا كه به دانش آموزان خود علم و هنر باغچه كاري

مركزي براي  ،در همين كشور، بسياري از دانشگاه ها 2.رسيد 2012201220122012درصد در سال  26262626به بيش از  2006200620062006
دانشگاه مي توان به  حتي جملهاين از  تاسيس كرده اند،آموزش و ترويج كشاورزي غيرشيميايي 

دانشگاهيِ مروج كشاورزي شيميايي كه بيش از نيم قرن، يكي از نامدارترين مراكز ، اشاره كرد 3كورنل
                                                                                                  4.بوده است در جهان

 

  با مشاهدة اين تحوالت، به هر ذهن پويايي اين سوال خطور مي كند كه چرا با وجود تبليغات وسيع،
سياستگذاري هاي حمايتي فراواني كه براي كشاورزي شيميايي وجود داشته است يارانه هاي كالن و 

                                                           
1
 FiBR and IFOAM, 2016. 

2
 Turner L, et. al. 2014. 

3
 http://smallfarms.cornell.edu/2013/08/07/organic-farming/ 

.ليستي از مراكز برتر آموزش كشاورزي غير شيميايي در اياالت متحده در صفحة زير آمده است  4
  

https://www.growafarmer.org/farm-garden-resources/training-programs-in-organicsustainable-agriculture/ 
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چرا شاهد چنين استقبالي از سوي ملت ها از كشاورزي غير شيميايي هستيم؟ با مروري بر متون منتشر 
:    شده در اين ارتباط مي توان داليل اين تحول عظيم را در سه دسته بندي زير مورد بررسي قرار داد

                

براي جمعيت رو به رشدي از جهانيان ثابت شده است كه شيوع انواع بيماري ها . فردي و اقتصادي) 1111
در جوامع ناشي از تماسِ گوارشيِ مصرف كنندگان با نهاده هاي شيميايي در مواد غذايي و تماسِ 

د بيشتري از جهانيان به عبارت ديگر، تعدا. پوستي و تنفسي كشاورزان در محيط باغ و مزرعه است
 محصوالت يقين حاصل كرده اند كه بهبود وضعيت سالمت در جامعة امروز بدون توليد و مصرف

از سوي ديگر، به علت تضعيف امنيت غذايي، يعني . كشاورزي بدون نهاده هاي شيميايي ميسر نيست
ف كنندگان در شهرها فراهم نبودنِ غذايِ سالم به قيمت مناسب براي جميع طبقات اجتماعي، مصر

.  شده اند) به صورت انفرادي در منزل يا گروهي در محله ها(تشويق به باغچه كاري در ابعاد مختلف   
 

از منظر توليدكنندگان نيز، اگر چه در ابتداي كار، انگيزه هايي چون استقالل از نهادهاي سنتيِ مشاركت 
ندگان در افزايش بازده از طريقِ افزايش مصرف در كشاورزيِ بومي و هيجانِ رقابت با ديگر توليد كن

كود شيميايي جذابيت خاص خود را داشت، اما امروزه افزايشِ فشارهايِ اقتصاديِ مرتبط با وام هاي 
كشاورزي از يك سو و باال رفتنِ هزينه هاي نهاده هاي شيميايي و دارو و درمان از سوي ديگر، 

گيري از روش هاي جايگزين براي رهايي از آسيب هاي بسياري از كشاورزانِ آگاه را به بهره 
.                                                                            كشاورزي شيميايي ترغيب كرده است  

 

با نفوذ و توسعة هر چه بيشتر كشاورزيِ شيميايي در جوامع، مردم متوجه شده .  سياسي و اجتماعي) 2222
صوالتي كه قُوت روزانة آنها را تشكيل مي دهد، به مرور زمان، از نظر كمي و كيفي تغيير اند كه مح
ايشان همچنين پي برده اند كه اين تغيير، نه نتيجة انتخابِ خود ايشان، بلكه اجباري است . يافته است

گذاري كه از سوي شركت هاي بزرگ چند مليتيِ خارجي، با انگيزه هاي تجاري و سياسي، بر سياست
براي مثال امروز در كشور ما از سيب زميني . هايِ كشاورزيِ دولت هايِ ايشان تحميل شده است

پشَندي، خربزة گرگابِ اصفهان، گرمك و زردك خبري نيست، اما سيب زميني هايِ نامرغوبِ به 
رنگ، ، ملون هاي بي مزه و نامانوس و هويج فرنگيِ بي عطر و طعم اما پر »تخم خارجي«اصطالح 

چه كسي مسئولِ از ميان رفتن اين ذخاير ژنتيكيِ . جايگزين اين گونه هاي ارزشمند بومي شده است
كشاورزي در كشور ماست؟ سواالتي نظير اين، بسياري از جهانيان را بر اين باور داشته است كه نقش 
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و زياده خواهي هاي نظام آفرينيِ وسيع ترِ مردم در توليد كشاورزي، از ملزومات مقاومت در برابر نفوذ 
.                                                                 سلطه و شركت هايِ بزرگ چند مليتي آن است  

 

از سوي ديگر، با ايجاد سيستم هاي مردمي براي توليد و مصرف محلي محصوالت غير شيميايي، تعداد 
بيشتري از جهانيان دريافته اند كه امر سالمت جامعه كه در پرتو تغذية سالم ميسر مي گردد بسيار مهم 

يشان به تجربه ا. تر از آن است كه به تعداد انگشت شماري از شركت هاي بزرگ خارجي سپرده شود
آموخته اند كه بهره گيري از سيستم هاي شيمياييِ كشاورزي طي سال هاي متمادي، نه تنها كشاورزان 

نابودي منابع آب، (و تخريبِ منابع ) وامداريِ اسارت بار به بانك ها(را در معرض آسيب هاي مالي 
پيوندهاي اجتماعي و رسومات قرار داده است، بلكه ) شوره زار شدن اراضي زراعي و آلودگيِ محيطي
تخلية روستاها، گسترش سرطاني شهرها، نفوذ فرهنگ . فرهنگي مردم را نيز شديدا تضعيف كرده است

وابستگي به تجارت جهاني و كم رنگ شدنِ فرهنگ مشاركت، كل جامعه را به سويِ   رقابت،
ها را دگرگون كرده  فردگرايي، زندگيِ ماشيني و مصرف زدگي و تجمل گرايي سوق داده و ارزش

جمعيت رو به   با آگاهي بيشتر در مورد نقش بنيادين كشاورزي و توليد غذا در جامعه و فرهنگ،. است
رشدي از جهان حل بسياري از مسايلِ اجتماعي و فرهنگي را در گرو بازگشت مردم به پاسداري از 

.    ن در توليد غذاي خود مي دانندآب، خاك و ذخايرِ ژنتيكيِ سرزمين خود و نقش آفريني بيشتر ايشا  
 

بسياري از افرادي كه در ابتدا با يكي از انگيزه هاي باال آستين باال زده و بخشي از غذاي .  معنوي) 3333
سالمتبخشِ مورد نيازِ خانوادة خود را با استفاده از كشاورزيِ غير شيميايي توليد كرده اند، حاال از 

 مستقيم با . بين انسان و زمين سخن مي گويندبركات معنويِ برقراريِ پيوند ايشان برقراريِ ارتباط
را تجربه اي آموزنده، ) بدون صدمه زدن به آنها و ديگر موجودات(طبيعت و كمك به رشد گياهان 

بسيار فرا تر از علومِ تجربيِ گياه شناسي و خاك شناسي دريافته اند، تجربه ايِ دروني كه بر اخالق، 
آگاهي از ارتباط بين كشاورزي و تعاليِ . آنها تاثيري عميق و بي سابقه داشته است رفتار و سلوك

در (» پرورش دادن«و واژه » فرهنگ«در زبان انگليسي واژة . دانش جديدي نيست ،فرهنگي و معنوي
 به معنيِ تربيت و تهذيبِ نفسِ 6همين واژه از ريشه اي التيني 5.يكي است) ارتباط با خاك و كشاورزي

استفاده  8»برزگر«و  7»رستگاري«دو واژه اي كه براي دو معنيِ   و در زبان عربي،. آدمي برخاسته است

                                                           
5
 culture 

6
 cultura 

فالح  7
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چه بسا زيباترين ارتباط بينِ كار دهقاني و عالم معني را ايرانيان در ميراث . مي شود تقريبا يكي است
و شمرده بين خدا و طبيعت مي  ايرانيان از ديرباز انسان را حلقه رابط. فرهنگي خود به ثبت رسانده اند

                     9.در اين ارتباط، شخمِ كشاورز را وارد كنندة نور آسمان به تيرگيِ زمين مي دانسته اند
                                                           

غير شيميايي باخبر شده اند،  بيدار كشاورزاني كه از كارآيي روش هايِ از سوي ديگر، براي وجدانِ
در كشاورزي امروز، به ويژه در كشت هاي جاليزي، . ادامة كار با روش هاي شيميايي پذيرفتني نيست

امروزه طعم سم را مي توان در محصوالتي چون خيار، . هولناكي رسيده است مصرف سم به مقاديرِ
ن ستم به خود، به مصرف كننده و بيت كشاورزانِ با وجدان و آگاه، اي. طالبي و خربزه عمال چشيد

را نمي پسندند و آن را روشي مردود براي كسبِ معاش برمي ) كه به سموم يارانه مي پردازد(المال 
.                                                                                                                شمارند  

 

ش هاي غير شيميايي و محليِ توليد و گستردة روبرآمد اين انگيزه ها، ترويجِ سريع  خالصه اينكه،
آموزش، ترويج و كاربست روش هاي براي تا كنون، . محصوالت غذايي در جهان را كليد زده است

از اين ميان مي توان به اسامي اي . متنوعي به وجود آمده است ، سيستم هايِغير شيمياييِ كشاورزي
اشاره ) »كشاورزيِ بوم شناختي«( 12»اگروايكولوژي«و  11»پرماكالچر«، 10»بيوديناميك«چون كشاورزيِ 

يكي از اين مشتركات پافشاري . جزيي داراي مشتركات فراواني هستندتفاوت هايي كه صرفنظر از  كرد
 روز مثلِ زيست شناسي، خاك شناسي و گياه شناسي  از علومِ كشاورزانِ جديد آگاهيِآنها بر ضرورت

هر  از يك سو، و توجه به ميراث فرهنگ كشاورزيِ به جا مانده از گذشتة مردم و ويژگي هاي اقليميِ
اين سيستم ها، كارآيي خود را در عمل و در سطحي وسيع ثابت كرده . استسرزمين از سوي ديگر، 

ژي كارآيي خود را در كوبا، براي رسيدن اين كشور به خودكفاييِ غذايي و مقاومت در  يكولواگروا: اند
بيوديناميك نيز در اروپا سيستم . برابر محاصرة اقتصادي اين كشور توسط اياالت متحده نشان داده است

ه است اين سيستم در كشور اتريش به مردم كمك كرد. غالب كشاورزي غير شيميايي قرار گرفته است
كه به تدريج منافع كشاورزي غير شيميايي را به مسئولين خود در عمل نشان دهند و اين دولت را به 

                                                                                                                                                                                     

فّلاح  8
  

گذار بشر از دوران نوسنگي و گسترشَِگست داراي يافته هاي مستندي است كه ستيپژوهشگرِ مستقل خانم ماري  برجستة كتابِ  9
  

Settegast, 2005   .مي داند) ع(در جهان را اساسا از ميراث معنويِ ايرانيان و آيين نورانيِ حضرت زرتشت  كشاورزي 

10
 biodynamic 

11
 permaculture 

12
 agroecology 



 

5 

 

. يكي از پيشرو ترين دولت ها در اتخاذ سياست هاي مساعد كشاورزي غير شيميايي در اروپا بدل كند
و آمريكاي شمالي  در صدها شهر اروپايي» محله هاي سالم«پرماكالچر نيز هم اكنون روش غالب در 

است كه در آن شهروندان مي كوشند تا با پرورش محصوالت غذايي خود در محل يا در حومة شهر از 
.                                                       وابستگيِ شهر به انرژي هاي فسيلي تا حد امكان بكاهند  

 

در توليد صنعتي و » پيشرفت«و » مدرن شدن« لسمِطبراي مدتي نسبتا كوتاه پس مي بينيم كه اگر چه 
محيطي،  عصر ما، انسان هاي كشاورزي شيمياييِ محصوالت فرهنگي  ،جسماني  اقتصادي،را از بركات 

جهانيان نسبت به اين  چند دهة اخيرِغير شيميايي محروم ساخت، اما بيداريِ  كشاورزيِو معنويِ 
در كشور ما نيز، مسلما . كشاورزيِ جهان به وجود آورده است بركات، تغييراتي مشهود در جغرافيايِ

 به ويژه سرطان، از يك سو و  شيوع بي سابقة بيماري هاي سخت درمان،آگاهي مردم در مورد ارتباط
چه محصوالت توليد داخل و چه محصوالت (در بازار  محصوالت آلوده به نهاده هاي شيمياييافزايش 

اقتصاد مقاومتي كه  پايبنديِ سياسي و اقتصاديِ ملي ما به اهدافاز سوي ديگر، و نيز ) قاچاقِ وارداتي
سياستگذاري هاي مساعد دولت محقق مي شود، دير يا زود بر ) 2222نقش آفريني مردم و ) 1111فقط در پرتو 

، شوريجدي در اين راستا در هر كيكي از تنگناهايِ . افزوده خواهد شد تعداد كشاورزانِ غير شيميايي
ي و ترويجيِ كافي به مصرف كنندگان و توليد كنندگان در آموزشخدمات و  درستنبود اطالعات 

نبود اطالعات فنيِ درست در كشور ما به حدي است كه به رغم . خصوصِ كشاورزيِ سالم است
و تمامي شواهد موجود پيرامون كارآييِ كشاورزِ غير شيميايي در جهان، حتي بسياري از مروجين 

لذا فقط كافي است  !بدونِ كود شيميايي را غير ممكن مي دانندشت و زرع ك كارشناسانِ كشاورزي،
. شناخته مي شود» محصول سالم«كه در پرورشِ يك محصول از سم استفاده نشده باشد و آن محصول 

مي مي اين در حالي است كه تجربة جهانيان نشان داده است كه با بهره گيري از بذرهاي اصيل و بو
در «سايت براي جبران اين خأل علمي، . توان هم از كود شيميايي و هم از انواع سموم بي نياز شد

، ضمن تشويق كشاورزان و باغچه كارانِ جوان به مصاحبه با »خدمت اصالح الگوي مصرف
 موزيمتونِ خودآ مي كوشد تا با تدوينِ، در اقليم خود پيشكسوتانِ ريش سفيد و گيس سفيد اين عرصه

معتبر، براي اطالعِ كشاورزان، دانشگاهيان، كاربرديِ علمي و  ، به اشاعة اطالعاتنظير اين
.                                        اهل ترويج و ديگر فعاالنِ عرصة كشاورزي كمك كند  سياستگذاران،  

 

سيستم هاي غير  اركانِمله و بذرهاي اصيل و بومي از ج» كمپوست«اگر چه استفاده از كود طبيعيِ  
به اين دو  را موفق كرده استاين سيستم ها دانش و مهارت هاي كثيري كه كشاورزي است،  شيمياييِ
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، به موضوع بهره گيري از گياهان ة متن اصليدر همين نوشته، در حاشيمثال . موضوع خالصه نمي شود
كشاورزي  براي تشخيص مسايلِ خاك) »علف هاي هرز«كشاورزيِ شيميايي، در اصطالحات (خودرو 

در كشاورزي گياهانِ سازگار ) »هم كشتيِ«( كشت همزمانِهمچنين به طور گذرا به روشِ . پرداخته ايم
حاضر نبايد به عنوانِ دستور العملي كامل براي  نوشتةبنابراين، . اشاره اي داشته ايمغير شيميايي 

پاسخ به درخواست چند تن از كشاورزانِ جوانِ در  اين متن. غير شيميايي تلقي شود كشاورزي
ان شاء . كشورمان كه در مورد راه هاي غير شيمياييِ كودورزيِ خاك پرسش كردند تدوين شده است

اهللا به ياري خداوند و با مشاركت كشاورزانِ مجربِ كشورمان كه مايل اند ما را در گردآوريِ دانشِ 
و ديگر راهكارهاي كودورزيِ غيرشيميايي » ست سازيكمپو«تجربي مرتبط با روش هاي مختلف 

خاك، چگونگيِ حفظ سالمت كشتزار بدون استفاده از نهاده هاي شيميايي، و روش هاي تكثير و 
نگهداري از بذرهاي اصيل و بومي ياري دهند، در آينده متون ديگري در تكميل اطالعات اين دفتر نيز 

انشگاهيان و پژوهشگران اين عرصه، كتابشناسي در انتهاي متن براي مطالعة بيشتر د. تدوين خواهد شد
.                                                                      از منابع فارسي و انگليسي فراهم شده است  

 

در پايان، ضمن آرزوي موفقيت و سالمت براي كلية توليدكنندگان و مصرف كنندگان محصوالت 
در اين مرز و بوم، اميدواريم كه اطالعات ارائه شده در متوني نظير اين، مقدمات تالشي روز كشاورزي 

بدور افزون، ثمربخش و پربركت براي تعداد بيشتري از اين عزيزان به سوي كشاورزي و تغذيه سالم 
يگر، از سوي د. نمايدرا فراهم كشاورزي و عاري از مواد شيميايي از بذرهاي صنعتي و تراريخته 

اميدواريم كه با اين اطالعات علمي و كاربرديِ توانمندساز، تعداد بيشتري از جوانان كشور ما به 
بركات معنوي، اقتصادي، اجتماعي و ملي برقراريِ ارتباط با سرزمين خود از طريق كشاورزيِ سالم 

و احياي ميراث سرزميني، واقف گردند تا شكوفاييِ استعدادهاي فرد فرد نسل امروز در مسيرِ پاسداري 
.                      برخورداري اقتصادي، سربلنديِ اجتماعي و تحصيلِ كمالِ معنوي با هم منطبق گردد  

 
 

 در خدمت اصالح الگوي مصرف
1395139513951395مرداد   
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مقدمه  •••• 
 

درمان و بي امروزه بر كسي پوشيده نيست كه مهمترينِ عللِ گسترشِ بيماري ها، به ويژه امراض سخت 
آيا نمي توان بدون اين نهاده ها غذاي . درمان در جهان، غذاي آلوده به كود و سموم شيميايي است

براي اين روش هاي پرهزينه و واقعا جهان را تامين كرد؟ آيا امروز  مورد نيازِ جمعيت هاي ميليوني
تحقيقا مثبت به اين دو سوال وجود ندارد؟ خوشبختانه پاسخ  سالم و سالمتبخشجايگزين هايِ  زيانبار،

اورزي نه تنها از در كشميدانيِ متعددي نشان داده است كه راهكارهاي غير شيميايي تحقيقات . است
حاكي و بسيار موفق مردم در كشورهاي مختلف   بلكه تجارب عملي نظر اقتصادي معقول تر است

شيميايي به كشاورزي سالم و در نتيجه است كه اين راهكارها، بستر مناسب براي گذار از كشاورزيِ 
                                                               .فراهم مي كند نيز دستيابي به جامعه اي سالم تر را

 

بهره گيري از ) 1111: است داشته يقابل توجهكارآيي  ،دو راهكارِ كليدي براي رسيدن به اين موفقيت
ره گيري از روش به) 2222و ) شخصا بذرها و گونه هاي بومي درختان، دام و طيورم(ذخاير ژنتيكيِ بومي 

به عبارت ديگر، براي بي نيازي از كود و . »كمپوست«كودورزيِ خاك، به ويژه  هاي غير شيمياييِ
و  رها كردبذرها و گونه هاي اصالح شدة صنعتي و بذرهاي تراريخته را  ابتداسموم شيميايي بايد 

به منظور بهره برداريِ از روش هاي طبيعي و غير شيميايي ورزي و حاصلخيزي خاك سپس براي كود
در نوشته حاضر به معرفي كمپوست و چگونگيِ توليد . همت گماشت ي اصيل و بوميپربازده از بذرها

                   .                                                                           آن در محل مي پردازيم
 

به روش ها و نام هاي طي قرون، كه  آلي ساختنِ اين نوع كود. كمپوست اختراع جديدي نيست
، مختلف در سراسر كشور ما و در ديگر جوامع كهن متداول بوده است، امروزه در كشاورزيِ اُرگانيك

ز افزونِِ كشاورزان در روستاها جهان احيا شده و مورد استفاده رو يعني كشاورزيِ غير شيميايي و سالمِ
شايد در نگاه  .و فعاالنِ باغچه كاريِ سالم در محيط هاي شهري و حومة شهري قرار گرفته است

اما ماهيت . نخست، كمپوست سازي موضوعي تخصصي و بي ارتباط با عموم خوانندگان به نظر آيد
فعاليت به ظاهر ساده اي   در كشورها،سيستميِ نهاد فرامليتي كشاورزي و تبعات اقتصادي و سياسي آن 

بلند در راستاي تحكيمِ استقالل هر كشور و دستيابي به  ، گاميچون ساختن كمپوست در شهر و روستا
اقتصادي مقاومتي كه مي تواند از آسيب پذيري كشورها در برابر تالطمات و سياست هايِ زياده 
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در تبيين اين مهم نكاتي   ،متن حاضردر بخش نهايي . به شمار مي آيد خواهانه اقتصاد جهاني بكاهد
.                                                                                                     افزوده شده است  

 

خاك سالم، غذاي سالم، جامعه سالم  • 

 
 پرورشِ ،آنان پيش رويِ ند كه چالشِنمي دابه خوبي  سالم فعال و مجرب در كشاورزيِ انِكشاورز

اگر حيات موجود در  ،اين كشاورزان به تجربة. و حاصلخيز است سالمگياه نيست بلكه پرورش خاك 
 گياهان. رشد سالمِ گياهان نتيجه اي طبيعي و قطعي استرطوبت الزم تأمين باشد، با خاك با غذا و 
نيازي به سموم در خاك دارند، الزم ات غذاييِ عناصر و تركيبكافي به  كه دسترسِ يقوي و تندرست

                                                                                          .ندارنددفع آفات و امراض 
 

 وابسته سازيِ سياسيِهدف با و  كه عمدتاً با انگيزه هاي تجاري شيميايي و ناسالمِ امروز در كشاورزيِ
 »سرپا نگهدارنده و رسانه«تنها به عنوان  زراعي ، خاك13كشورهاي جهان تبليغ و ترويج شده است

 چند عنصر غذاييِتوليد كشاورزي،  در اين نظام صنعتي و غير طبيعيِ. براي محصول تلقي مي شود
تا گردد مي  تزريقبه صورت محلول در آب كشاورزي به خاك ) عمدتاً ازت، فسفر و پتاسيم(محدود 

صنعتي نه تنها براي تأمين همه  و آبياريِ كوددهياين رويكرد در . برسداز طريق خاك به ريشه ها 
نيازمندي هاي رشد سالم گياه كافي نيست، بلكه به سرعت از مواد آلي خاك كاسته و با انباشت نمك 

قص و ضعف را نمي از آنجاييكه طبيعت ن. به شوره زار بدل مي كندبه تدريج ، مزرعه را زميندر 
در مرحله مرض با زوالِ طبيعيِ گياه، تا  مي شوندآفات و امراض  مزرعه جاذبِ ناسالمِ پذيرد، گياهانِ
خاك  ناسالمتيِ بينِ كشاورز شيميايي كه از ارتباط. به حيوان و انسان سرايت نكندبرود و نبات از ميان 
مي غافل است، با بهره گيري از سموم،  ران از سوي ديگامراض و آفات در گياهظهور و از يك سو 
و اينچنين است كه . نگه دارد زندهگياه مريض و بي رمق را تا زمان برداشت محصول كوشد تا 

محصوالت طريقِ سپس از  و امراض و آفات گياهي متجلي مي شود ناسالمتي خاك ابتدا به صورت
                                                          .منتقل مي گردددام و انسان به  بي رمق و آلوده غذاييِ

 

                                                           

.1391139113911391 ،عباسي  13
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بي رويه  ةاستفادكه زماني چنين توجيه مي شد 
توسط نهاده هاي شيميايي از و غير استاندارد 

 بيماري هايِ شيوعِاصلي  عاملِ ناآگاه كشاورزانِ
در جامعه با آلودگي هاي شيميايي غذا مرتبط 

بذرهاي ولي واقعيت اين است كه  .است
پرورش و تراريخته طوري  ة صنعتيشداصالح 

داده شده اند كه كشاورز را مجبور به استفادة 
 :مي كنندهرچه بيشتر از اين نهاده هاي زيانبار 

كشاورزي نيست كه نداند كه بدون استفاده از 
كود شيميايي، بذرهاي اصالح شده و تراريخته 

و كشاورزي . و بازده قابل توجهي ندارد رشد
 ونيست كه نداند با افزايش كود شيميايي 

مي توان بر بازده كشتزار هاي مكرر آبياري 
با اين علم و با فشارِ اقتصادي اي كه . افزود

و  زمين  اجارةبه واسطة امروز  كشاورزانِ
احساس  هاي سنگين وامضرورت بازپرداخت 

از  ة حداكثريايشان ناگزير به استفاد  مي كنند،
. د شيميايي براي بازده باالتر رو مي آورندكو

 كشاورز ناگزير  دنِ كود به ريشه ها،براي رسان
در مقايسه با (بر تعداد دفعات آبياري خود 

افزايش . فزايدمي ا) كشاورزيِ غير شيميايي
منابع آب  رفتن دفعات آبياري نه تنها به تحليل

موجب بلكه   هزينه آبياري مي انجامد،افزايش و 
 يبراي نابود. شودانبوه علف هاي هرز مي  رشد

، كشاورز چاره اي جز انبوه علف هاي هرزِ
از  .استفاده از علف كش هاي شيميايي ندارد

چون سالمت گياه ارتباطي مستقيم   سوي ديگر،

يا تراريخته؟) هيبريد(اصيل، اصالح شده : كدام بذر  
بذر اصيل و بومي بذري است كه در طبيعت و از طريق   •••• 

اين بذر را مي توان از كشتزار . گرده افشانيِ باز توليد مي شود
. ل زراعي بعد كاشتجمع آوري كرد و با اطمينان كامل در فص

. كشت اين بذر با كود آلي داراي بازدهي سالم و مطلوب است  
بذر اصالح شده در شرايط كنترل شدة گرده افشاني در   •••• 

كاشت اين بذر براي كشاورز جذاب . طبيعت توليد مي شود
است چون با افزودنِ كود شيمياييِ بيشتر، گياهان محصولِ 

اين بذر . مي دهند) ر پايين ترياگر چه با كيفيت بسيا(بيشتري 
براي شركت هاي توليد كنندة بذر و نهاده هاي شيميايي 
سودآور است چون كشاورز را به استفادة بيشتر از كود 
شيميايي تشويق و به استفاده از سموم دفع آفات و علف كش 

اين بذرها را نمي توان براي . هاي شيميايي مجبور مي سازد
. بعد گردآوري و ذخيره كرد كشت مجدد در سال هاي

ضرورت خريداري ساالنة بذر از سوي كشاورز دليل ديگري 
است كه شركت هاي بزرگ توليد كننده، اينگونه بذر را تبليغ 

.                                                                مي كنند  
بذرهاي تراريخته بذري غير طبيعي و ساختة دست بشر     •••• 

است كه در شرايط آزمايشگاهي و با انتقال ژن از يك موجود 
اين بذر هرگز به طور . به موجودي ديگر به وجود مي آيد

دانشمندان تا كنون خطرات پرشماري . طبيعي پديدار نمي شود
را در ارتباط با خاك، محيط زيست، دام و انسان براي اين نوع 

ن بذرها كشاورزان دستكاري ژنتيكي اي. بذر شناسايي كرده اند
را از ذخيره سازي بذر محروم و ايشان را به استفاده از نوع 
خاصي از سموم شيميايي كه توسط شركت توليد كنندة بذر 

خطرناك ترين تهديد اين . فروخته مي شود ملزم مي سازد
گرده افشاني گياهانِ تراريخته، . است» آلودگي زيستي«بذرها 

همجوار را آلوده مي سازد و بذرِ محصوالت اصيل در مزارع 
و اين يعني خطر . آنها را به محصوالت تراريخته تبديل مي كند

نابودي كامل ذخاير ژنتيكي كشاورزي يك سرزمين و وابستگي 
.                                  كامل يك ملت به بذرهاي تجاري  

Fagan PhD, et al., 2014; Kloppenburg,1988; Lovel, 

1994; Ashworth, 1991; Right Livelihood Award, 2007 
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خاكزي  استفاده از كود و علف كش هاي شيميايي به موجودات  با سالمت و حيات خاك زراعي دارد،
براي گياهانِ ضعيف جاذب آفات مي شوند و . و از سالمت گياهان مزرعه مي كاهدد نصدمه مي ز

هر چه   پس مي بينيم كه استفادة. چاره اي جز استفاده از سموم دفع آفات باقي نمي گذارندكشاورز 
       .است و از آن گريزي نيستدر كشاورزي مدرن امري اجتناب ناپذير بيشتر از نهاده هاي شيميايي 

        

هر چه بيشتر از نهاده هاي شيميايي توسط كشاورزان از پيامدهاي شناخته شدة  ةضرورت استفاد
 ةدغدغ ،سالمت خاك، سالمت گياه و سالمت جامعهروشن است كه . استفاده از بذرهاي صنعتي است

مستقلِ حوزة كشاورزي به درستي خاطر نشان كرده  ژوهشگرانِ  كشاورزي شيميايي نيست كما اينكه پ
سموم  گانِتوليدكنندهمان ، بذرهاي اصالح شده و تراريخته شركت بزرگ توليد كنندة 6666اند كه 

دارو براي انسان و دام نيز  ةجالب توجه اينكه يكي از اين شركت ها توليدكنند. شيميايي هم هستند
           14.نيز در پروندة اختراعات و توليدات خود داردسالح هاي شيميايي را هست و سابقة ساخت 

 

پس براي سالمتي بيشتر در جامعه مي بايد به سالمت خاك و سالمت محصوالت غذايي انديشيد و 
الزمه اين امرِ حياتي، دوري جستن از بذرهاي صنعتي و نهاده هاي شيميايي و به جاي آن احيا، تكثير، 

مسلما اين . اصيل و بومي و كودورزي خاك با روش هاي غير شيميايي است توزيع و كاشت بذرهاي
براي سالمت محيط و سالمت كشاورز و نه تنها براي سالمت جامعة مصرف كننده بلكه تغيير روش، 

                                                                                        .خانواده او نيز ضروري است
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رو به رشد  يو دقيقاً اين هدفي است كه جمعيت
از جهانيان، از كشاورزان پيشكسوت در 
روستاها گرفته تا مردم عادي در شهرها، براي 
دستيابي به آن همت گماشته اند، اين فعاالن 

ه توليد غذا، به تجربه دريافته اند صآگاه در عر
كه با توليد محصوالت سالم، مردم از دارو بي 

بدن سالم مقوم  از مي شوند چرا كه غذايِني
حاضر  در اين موفقيت عظيمِ نسلِ .سالم است

كشاورزي تبليغات بي اساسِ در خنثي سازي 
احياي بذرهاي ) 1111شيميايي، دو عامل،   - صنعتي

كارآييِ كم ي و كيفيِ اين ذخاير بومي و كشف
كشف مجدد ) 2222پرارزشِ ژنتيكيِ جوامع كهن و 

شيمياييِ حاصلخيز نگه داشتن  روش هاي غير
قبالً در  .ستخاك، نقشي كليدي داشته ا

جاهاي ديگر در مورد روش ها و تالش هاي 
كشاورزان و باغچه كاران در شهرها در احياي 

در   15.است بذرهاي اصيل مطالبي عرضه شده
نوشته حاضر به توصيف يكي از روش هاي 
مؤثر و پرطرفدار كودورزي طبيعي خاك، 

       .مي پردازيم »سازيكمپوست «موسوم به 
                                                                                                             

است كه  گياخاكيا  18»هوموس«موسوم به  17آلي يكودبراي روشِ توليد  انگليسيِ واژه 16»كمپوست«
در  با اقليم و مواد اوليه موجودسازگار هر يك   ،هاي گوناگون و روش هاي مختلف در گذشته با نام

                                                           

.33337777پانوشت   15
  

16
  compost 

كه زماني بخشي از كالبد يك موجود زندهبه كار مي رود اشاره به موادي  در »آلي«صفت   در ارتباط با كشاورزي غير شيميايي،  17
  

فرآيندهاي شيميايي و بيولوژيكيِ موجود در  توسط اينگونه موادطبيعي است كه از فرآيند پوسيدنِ  يكودكود آلي، . بوده است
.پديد مي آيدخاك   

شاورزي شيميايي، توسعة وابستگيتوسعة ك  
، دانشگاهيان و سياستگذاران »پيشرفت«و » توسعه«با اميد به 

در كشورهاي جهان سوم، كشاورزي شيميايي را بدون اجراي 
آزمايش هايِ ميداني براي راستي آزمايي تبليغات آن پذيرفته 
 اند و اجازه داده اند كه روش هاي شيمياييِ متكي به اقتصاد

، جايگزينِ سيستم )واردات و صادرات(پولي، تجارت جهاني 
     1391139113911391 ،عباسي. هاي مشاركتي و خودكفايِ جوامع كهن شود

بازده «در مورد كشاورزي شيميايي تبليغات بي اساس يكي از 
در چند دهة . كشاورزي غير شيميايي استدر مقايسه با » باال

غير   جهان، مستقلمطالعات قياسي توسط پژوهشگران  اخير،
. است ساختهرا برمال  گمراه كننده تبليغات علمي بودنِ اين

روش پژوهشگران پي برده اند كه بازده  اين تحقيقات،در 
بازده  برابر و در مواردي حتي باالتر ازهاي غير شيميايي 

                           1392139213921392 ،چينگ  .شيميايي استكشاورزي 
بين ساله  30303030 قياسيِديگري كه از مطالعات  گزارش مفصلِ

بازده و  با رصد دقيق و شيميايي و غيرشيمياييكشاورزي 
انيستيتو «دو سيستم توسط اين  قابل مقايسة ديگر معيارهايِ

منتشر شده است هرگونه ترديد در در اياالت متحده » روديل
اين مطالعات معلوم كرده . اين مورد را از ميان برده است

با  است كه نه تنها روش هاي غير شيميايي قادر اند در بازده
روش هاي شيميايي رقابت كنند، بلكه از نظر اقتصادي 

.  سودآور تر و از نظر مصرف انرژي بسيار كم مصرف تر اند  
Rodale Instittute, 2011                                   
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در گذشته اي نه ايران، مناطق مركزي در مثال . است وجود داشتهكهن  زراعيِ جوامعِجميع  ، درمحل
كه اما قبل از اين. متداول بوده است» ييچغاكود «ساختن و بهره گيري از همين كود با نام  ،چندان دور

بپردازيم، در ايران » غاييكود چ«ساختن  چگونگيِ وسازي كمپوست ي كلي براي به توصيف روش
                                                           .سودمند استبه خاك و ويژگي هاي آن كوتاه نگاهي 

 

  آشنايي با خاك •
 

چنين  كامل با خاك چيزي نيست كه در نوشته اي آشناييِاطالعات كافي براي كسبِ مسلم است كه 
بسته به خلقت هاي خداوند است كه در هر جاي كره زمين،  خاك يكي از پيچيده ترينِ. بگنجدمختصر 

هر چند مختصر با نكات  آشناييِاما . اقليم و پوشش گياهي آن متفاوت است نوع و تركيب مواد معدني،
                 .در خاك زراعي را روشن تر مي كند هوموسآليِ  درك كارآييِ كود  زير در مورد خاك،

 

 خاك خوب - 

كشاورز، خاك  براي يك. خاك خوب از منظر يك خشت مال، آجرپز و كشاورز بسيار متفاوت است
در  منظور از مواد آلي. و مواد آلي استشن   الي،  كيبي متناسب از مواد معدني، يعني رس،خوب تر

، گياخاك غني و تثبيت يافته اي است كه در اثر فعاليت هاي موجودات خاكزي در طي خاك خوب
 خاك خوب و سالمِ. زمان و پوسيدن كالبد گياهان و جانورانِ ريز و درشت در خاك به وجود مي آيد

اين موجودات . استو بزرگ از انواع جانداران كوچك  پرشماريتعداد زيستگاه كشاورزي همچنين 
اع موجودات درشت و انو 19قارچ ها و كپك ها ،مثل باكتري هاميكروسكوپي،  موجوداتاع شامل انو

                                                                                        .تر مثل كرم هاي خاكي است
 

تقسيم مي به تركيبات و عناصر متشكله خود ابتدا با همكاري اين موجودات، مواد آلي موجود در خاك 
به شكل مولكول هايي موسوم به  ي كه براي ريشة گياهان قابل جذب باشد،و سپس به صورتشود 

هوموس در خاك تأثيري گياخاك يا همانطور كه در ادامه خواهد آمد، وجود  .گرددهوموس تثبيت مي 
لذا . دارد ي گياهانبهتر و سالم تر ريشه ها ساختار و محتوايِ غذايي آن براي رشدعظيم در بهبود 

وظيفه اصلي برزگر، حفظ محيط مناسب براي رشد و تكثير حيات موجود در خاك با افزايش محتواي 
                                                                                                     .هوموسي آن است

                                                                                                                                                                                     
18

 humus 
19

 fungi 
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 تركيب خاك -

محتواي معدني خاك از . است آنآلي خاك و محتواي معدني ذرات نسبت  ،20نظور از تركيب خاكم
 »رس«هزارم ميلي متر را  2222خاك كوچكتر از ريز دانه هاي . دانه بندي هاي مختلف تشكيل شده است

ميلي  2222صدم ميلي متر تا  5555و دانه هاي بين  »الي«صدم ميلي متر را  5555هزارم تا  2222دانه هاي بين  .مي نامند
                                                                                              . مي گويند »شن«متر را 

 

 .و شن است الي به طور مساوي درصد رس و مابقي 20202020تا  10101010 ،كشاورزيخاك ايده آل براي  تركيبِ

قابليت بيشتري براي جذب و نگهداري مواد  ستاز ذرات رس ا مناسبيخاك هايي كه داراي درصد 

اراضي زراعي از اين  بايد پذيرفت كه بسياري ازبا تمام اين اوصاف ولي  .مورد نياز گياه دارد غذايي

ست كه براي خاك اين ا نكته قابل توجه در ارتباط با تركيبِ لذا .ايده آل برخوردار نيستند نسبت

 معدني خاك يِتركيب محتواباروري خاك عملي نيست كه كشاورز  اصالح و بهبود غير شيمياييِ

مد  مواد آلياز طريق افزودنِ را ديريت باروري خاك اصالح و مبايد بلكه  ،را تغيير دهدكشتزار خود 

پايداري آن براي فعاليت ظرفيت و باروري، به   ،ايش يابدهر چه محتواي آليِ خاك افز .نظر قرار دهد

                                                                                         .هاي زراعي افزوده مي شود

 ساختار خاك - 

ساختار خاك اشاره به تراكم و سفتي يا تخلخل و نفوذپذيري آن خاك،  قيم با تركيبِدر ارتباط مست
كمك مي كند در صورتي كه در  زمينآب در  متخلخل و اسفنجي به نفوذ عمقيِساختارهاي . دارد

خاك هاي متراكم، نفوذ آب و هوا كندتر و سخت تر است، در خاكي كه عمدتاً از يك نوع ماده 
ذرات خاك در كنار هم متراكم مي شود و عبور آب و جابجايي   ،الي يا شن  مثل رس،معدني باشد، 

از اما وقتي خاك . از بيرون به درونِ خاك و برعكس را كند مي كند) بن و غيرهژن، كر اكسي(گازها 
خاك به   نيز برخوردار باشد، پايدار ذرات مختلف تشكيل شده باشد و از درصد مناسبي از مواد آليِ

تركيبي، شكل مي گيرد و حركت آب و گازها در آن به صورت مطلوب  دانه هاي درشتصورت 
ريشه هاي گياهاني چون حبوبات در  ، يا رشداگرچه پديده هايي چون يخ زدن. دامكانپذير مي گرد

                                                           

20 معادلِ انگليسي آن است كه ترجمه لغويِ» بافت خاك«از عبارت » تركيب خاك«معموال به جاي  ،در متون تخصصيِ كشاورزي 
  

.شوداستفاده مي   
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ست حضورِ مواد آلي قادر ادر خاك مي شود، اما فقط  خاك موجب افزايش مجاري عبور آب و گاز
                                                 . را به صورت پايدار حفظ كند خاك درشت تركيبيِ دانه هايِ

 

نه تنها به  و نفوذ پذير نكته قابل توجه در مورد ساختار مطلوب خاك اين است كه خاك هاي سبك
از كمتري  كمك مي كند، بلكه به واسطه سهولت رشد ريشه ها در آنها، انرژي گياهتنفس و تغذيه برتر 

اندام  بيشترِدر چنين شرايطي، انرژي گياه صرف رشد بهتر و . مي شودصرف نفوذ در خاك سوي گياه 
                                                   .و مقابله با تهديدهاي احتمالي در محيط مي شود هاي بااليي

 

دماي خاك -   

در كشتزار و باغ استسالم گياهان  تعديل نوسانات دماي خاك عامل مهم ديگري در تسهيل رشد. 
شب و روز است در اليه هاي  بيننوسان دما در خاك كه تابعي از نوسان دماي هوا بين فصول و 

دماي مناسب خاك تأثيري . تجربه مي شودخاك عميق تر  افق هاينزديك به سطح خاك بيشتر از 
آلي در سطوح  محتوايِايش افز. مستقيم بر رشد گياهان و فعاليت و تكثير موجودات خاكزي دارد

  ريشةو بدينصورت محيطي معتدل تر براي رشد سالم  مي كاهددما در اين سطوح  ، از نوسانِييباال
                                                                                    .آوردگياه در خاك به وجود مي 

 

واكنش خاك -   
pH .اندازه گيري مي شود  و با  اسيدي يا قليايي بودن خاك استواكنش خاك حاكي از ميزان   

. از نظر شيميايي، غلظت نسبتا باالي يون هيدوژن در محلولِ خاك، موجب اسيدي شدن آن مي شود
كشتزار در آزمايشگاه سنجيد واكنش خاك را مي توان در مزرعه و يا با آزمايشِ نمونه اي از خاك .

عناصر و به اين معني كه . اك اسيدي تر استخواحد اندازه گيريِ واكنش خاك كمتر باشد، هرچه 
pH و برعكس، هر چه . موجود در خاك قابليت جذب بيشتري توسط گياهان دارند تركيبات غذاييِ  

خاك هايي كه . قرار مي گيرددر دسترسِ گياهان  يكمتربه ميزانِ موجود در خاك  ، عناصرِباشد بيشتر
از نظر قليايي قدري باال تر اند قادر اند ناخالصي ها و آلودگي هاي محيطيِ زيانبار چون بدينصورت 

. ندگرد) ساقه، برگ و بذر(و مانع جذب آنها در بافت گياهان  كنند »حبس«فلزات سنگين را در خود 
  ديگر گياهان در خاك هاي اسيدي و برخي  از برخي در مورد واكنش خاك بايد دانست كه همچنين،

6666/6666-3333/7777 مناسب براي رشد سالمِ بسياري از گياهان بين  pH   .هاي قليايي بهتر رشد مي كننددر خاك 
  .طيفي خنثي، نه اسيدي و نه قليايي، محسوب مي شوداست كه 
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 آلي پايدار  موادهوموس،  - 

زراعي يعات كاه و ُكلش و ديگر ضا  برگ خشك،كود حيواني و يا ديگر مواد آلي، مثل  ،كشاورز اگر
نمي ، عناصر غذايي موجود در اين مواد براي مصرف فوري گياهان فراهم را مستقيماً به خاك بيفزايد

پراكنده در خاك به  مواد آليِاين ذايي در غعناصر  از سوي ديگر، فرآيند پوسيدن و رهاسازيِ .شود
فرآيند رهاسازي سرعت و صورتي است كه به هدر رفتن مقادير عظيمي از اين عناصر مي انجامد چون 

حضور مواد آلي در خاك پس صرفا . اين عناصر با آمادگي ريشه ها براي جذب آنها تناسبي ندارد
سالم است وجود نوعي از مواد آلي  آنچه مالك واقعي حاصلخيزي خاك. شاخص باروري آن نيست

يا ولكول هوموس م. در خاك فعال استمولكول هاي پايداري موسوم به هوموس  به شكلِاست كه 
هماهنگ موجودات خاكزي است كه فقط در شرايط خاصي در طبيعت  حاصل فعاليت هايِ  گياخاك،

مواد غذايي ، انكه قادر است به تدريج و متناسب با نيازهاي ريشه گياهگياخاك . به وجود مي آيد
                               :نيز هست ذخيره شده در خود را آزاد كند، داراي ويژگي هاي مناسب ديگري

  

 .برابر وزن خود است 6666تا  2222معادل با قادر به جذب و نگهداري رطوبت  - 

 .فرسايش آبي و بادي در سطح خاك به وجود مي آورد در برابراليه اي مقاوم  - 

موجب بهبود ساختار اسفنجي و نفوذپذير خاك براي جابجايي آب، گازها و ريشه ها در خاك مي  - 
 .شود

 .محيطي سالم براي رشد و تكثير موجودات خاكزي به وجود مي آورد - 

  .حرارتي در برابر نوسانات دمايي در سطوح بااليي خاك ايجاد مي كندي عايق - 
پتاسيم و ديگر عناصر مغذي موجود  منيزيم،قادر است كلسيم، فسفر،  21اسيدهاي موجود در هوموس - 

  .در خاك را آزاد كند و در اختيار گياهان قرار دهد
اساسي  خاكزي كه نقشي جمعيت و تنوع موجوداتافزايشِ ، و زيستگاه مناسب با تامينِ منبع غذايي - 

    .در تغذية گياهان دارند را ميسر مي سازد
ل بيماري زا در خاك و در گياه جلوگيري مي حيات ميكروبيِ مورد حمايت هوموس از رشد عوام - 

  .كند
  .خاك را به طيف مطلوب مي رساند pHواكنش خاك را تعديل مي كند و  - 
  

                                                           
21

 humic acid, fulvic acid 
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هوموس قادر است كه هم محتواي غذايي و هم ساختار خاك را براي رشد سالم گياه   به طور خالصه،
هرچه . نسبتا طوالني رخ مي دهدطي مدتي  ،تشكيل هوموس در خاك فرآينددر طبيعت، . بهبود بخشد

در مراتع و چمنزارهاي . خاك كمتر مورد شخم يا بيل زني قرار گيرد، اين فرآيند بهتر انجام مي شود
در اليه هوموس  عمقِگاه  ،دست نخورده كه از پوشش گياهي و بارندگي مطلوب برخوردارندبكر و 

روش هاي متنوع  ،جهان يرباز، در جوامع كهنِاما از د. به چند ده سانتي متر مي رسد هاي بااليي خاك
 يكه توسط آن، در مدت آمده استوجود به هوموس در محيط مزرعه  و هوشمندانه اي براي ساختنِ

معروف . نده ابه خاك تبديل به هوموس مي كرد نسبتاً كوتاه، مواد آلي موجود را قبل از افزودن
در سراسر » كمپوست سازي«با عنوانِ مهارت اين روزه در ايران، ام» چغاسازي«و  »تخمير«، »تعفين«به

كمپوست سازي در در واقع، . متداول شده است شهرت يافته و در كشورهاي غربي و شرقيِ،  جهان،
موفقيت و مزارع شهري و روستايي، در كنار بهره گيري از بذرها و گونه هاي اصيل و بومي از اركان 

                                                                      .است كشاورزي غير شيميايي توليد چشمگيرِ
 

از آنجاييكه ساختن . كمپوست سازي مي پردازيمروشي كلي براي  گام به گامِ در زير به توصيف
توصيه كشور ماست،  كشاورزيِاز ميراث فرهنگ  مزرعهدر محيط  سازيكمپوست از طريق  هوموس

مطابقت  محلي غير شيمياييِ پيشكسوتان كشاورزيِ ةزمان آزمود اطالعات زير با تجاربِكه مي شود 
از تالش هاي خود در احياي كشاورزي را بيشترين تأثير  ،هوشيار و آگاه امروز داده شود تا كشاورزِ

                                         .ردبب ژگي هاي بوميِ محل خود سازگار با امكانات و وي غير شيمياييِ

 

  چگونه كمپوست بسازيم؟ ••••
 

نياز ) خريدنييعني (به هيچ كاالي تجاري براي ساختن كمپوست 
كمپوست سازي روشي علمي مبتني بر تجارب هزاران ساله . نيست

غير شيميايي جهان براي تسريع پوساندن مواد آلي در  كشاورزانِ
از . محيط مزرعه يا باغ و تبديل آن از حالت خام به هوموس است

و زباله در ضايعات معموالً آنچه به عنوان  ،كمپوست سازيطريقِ 
به منبعي غني و ارزشمند براي بارور ساختن  ،محيط وجود دارد

                                                       .خاك تبديل مي شود
 

1111تصوير   
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متر انباشته  50505050/1111تا  25252525/1111ع را در پشته اي به ارتفا در محيط ضايعات موجود ان،كمپوست ساز ،به اختصار
. متر است 2222در  50505050/2222 تقريبا قاعدة چنين پشته اي مربع مستطيلي به ابعاد ،در شروع كارمعموالً . دنمي كن

كافيِ به درون آن متر به منظور كسب اطمينان از هوادهي  50505050/1111متر و ارتفاع نه بيشتر از  2222 پهنايرعايت 
با نفوذ هواي كافي به درون پشته . پشته مي تواند به هر طولي كه فضا اجازه دهد ساخته شود .است

مي توان گفت كه اين اندازه، سايز . آن بهتر آغاز مي شود و ادامه مي يابد ميكروبيِ فعل و انفعاالت
اگر از اين رو، . ايده آلِ پشته است چرا كه پشته هاي كوچك تر با تاخير شروع به پوسيدن مي كنند

است كه  بهتردست يافت،  مطلوب  ةكه بتوان به اين انداز استي كمتر از حد ،مقدار ضايعات موجود
يا اينكه ساختن پشته به زماني كه مواد آلي مواد اولية بيشتري گردآوري شود   قبل از آغاز ساختن پشته،

بهترين ابزار براي ساختن پشته هاي كوچكتر، چنگال زراعي با دسته  .موكول گردد كافي مهياست است
                                                                                        )1111تصوير (. بلند است

اگر مواد اوليه خيلي بيشتر از حد كافي براي اين اندازه  
است، مي توان پشته هاي متعدد ساخت يا اينكه، در 

به همين پشته را صورت فراهم بودنِ فضاي كافي، 
به صورت نواري و طولي  ،متر 2222 ، به پهنايارتفاع
در مزارع بزرگ و كما اينكه در  )2222 تصوير. (ساخت

 ، مواد آليِستخانه ها را اجرا كرده ا زباله هاي تر و خشك شهرداري طرح جداسازيِكه ي يشهرها
                             .را توسط بيل هاي مكانيكي در پشته هاي طولي انباشته مي كنندگردآوري شده 

 

 كي و كجا - 

اما به . كمپوست اقدام كردپشتة آلي فراهم باشد مي توان به ساختن  در هر فصلي از سال كه ضايعات
از مواد آلي  بيشتريعلت تشديد فعاليت هاي موجودات خاكزي در بهار و پاييز و فراهم بودن مقادير 

                                .در اين فصول از سال، بهار و پاييز براي ساختن كمپوست زمان بهتري است
 

بايد طوري انتخاب گردد كه هرگز در معرض ريزش باران يا تابش مستقيم ساختن پشته مي مكان 
خشكي بيش از حد، فعاليت . برخوردار است ييميزان رطوبت در پشته از اهميت باال. آفتاب قرار نگيرد

ند ا وردارپشته هايي كه از رطوبت ايده آل برخ. هاي مفيد ميكروبي در پشته را كند يا متوقف مي كند
تابش مستقيم آفتاب . ساخت، به سرعت فروكش مي كنند و اين نشانه خوبي است و دومِدر هفته اول 

2222تصوير   
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تغيير محسوسي در اندازة لذا مانع فرآيند پوسيدن مي شود و به پشته، آب موجود در آن را تبخير و 
پشته موجب ورود بيش از حد آب و خروج بارش برف و باران روي برعكس،  .رخ نخواهد دادپشته 

فرآيند پوسيدنِ مواد در پشته با بويناك شدنِ   هوا از پشته مي شود و با بروز شرايط بي هوازي در آن،
                                                                                                 . آن همراه خواهد بود

 

 ذخيرة انتخابي، به منبع آب و محلِ ر ضرورت نوعي سرپناه براي پشته، مطلوب است كه مكانِعالوه ب
 حملِو انرژي در وقت بيش از حد و اتالف  فاصله نزديك، از رفت و آمد. نزديك باشد اوليهمواد 

كمپوست  ةساختن پشت همچنين مطلوب است كه مكانِ. مي كاهدكمپوست سازي  ملزومات به مكانِ
بسياري از براي دائمي  يپشته، تبديل به زيستگاه مايعات زير پشته، به واسطه نشت خاك. ير نكندتغي

فعال در پشته مي شود كه طبعاً آغاز فرآيند پوسيدن مواد آلي و تبديل آنها به  موجودات ميكروسكوپيِ
ر تزير درختان بالغ با چ ةكمپوست سازان معموالً ساي. هوموس در پشته هاي بعدي را تسريع مي كند

مايعات نشت كرده از ، آنها معتقدند كه بدينصورت. يافته اند پشتهوسيع را بهترين مكان براي ساخت 
                    .پشته هاي كمپوست مورد استفاده ريشه هاي درختان قرار مي گيرد و به هدر نمي رود

 

 مطلوب  ةمواد اولي - 

را مي توان با  و صنايع تبديلي انده از فعاليت هاي زراعي، باغي و دامدارياز مواد آليِ باقيم اريبسي
مواد اوليه مطلوب و جدول زير، انواع در . كمپوست كرد ةساخت پشت مكانِ ةروان ،اطمينان خاطر

                                            .موادي كه بايد از قرار دادن آنها در پشته پرهيز كرد ديده مي شود
 

و » مواد كربني«: به طور كلي مواد مطلوب براي ساخت كمپوست را به دو نوع دسته بندي مي كنند
اما نسبت عنصر . تمامي مواد آلي شامل دو عنصر كربن و نيروژن اندتوضيح اينكه، . »مواد نيتروژني«

مواد «مواد كربني را . مواد نيتروژني باالتر است كربن در مواد كربني بيشتر و نسبت عنصر نيتروژن در
درختان در پاييز، كاه، كود داميِ  مثل برگ ،هم مي گويند چرا كه رنگ مواد آليِ خشك» قهوه اي

. به قهوه اي مي گرايد داده اندآفتاب سوخته و نظاير اينها كه با گذشت زمان نيتروژن خود را از دست 
هم مي گويند چون شامل چيزهايي مي شود كه نسبتاً تازه اند و از نيتروژن » زمواد سب«مواد نيتروژني را 

برگ سبز درختان، برگ و ساقه گياه ذرت پس از چيزهايي مثلِ . موجود در آنها هنوز كاسته نشده است
چمن زني در بوستان هاي شهري از  باغچه كاري و برداشت محصول و ضايعات باقيمانده از عمليات

فضوالت گاو آغشته به ادرار و مخلوط با كاه بستر جايگاه دام از . سبز محسوب مي شود جمله مواد
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با گذشت زمان و در معرض تابش . محسوب مي شود چون حاوي نيتروژن باالست »مواد سبز«جمله 
كود اما . كود تازه دام خشك مي شود و به تدريج از ماده سبز به ماده قهوه اي تغيير مي كند  آفتاب،

چه تازه و چه كهنه، به واسطه نيتروژن بسيار باالي آن همواره از جمله مواد   طيور، كبوتر و ديگر
                                                                                          .نيتروژني محسوب مي شود

 
مواد اوليه براي كمپوست سازي: جدول  

بنيمواد كر مواد ممنوع   وژنيمواد نيتر 

برگ گردو و درختان سوزني برگ  -  
برگ درختان و ضايعات چمن زنيِ  -

كالن شهرهاجمع آوري شده از   
بقايايِ كشت آفت زده -  
گوشت -  
هر نوع چربي -  
خاك اره از چوب هاي صنعتي -  
كتاب و مجله  روزنامه، -  

ضايعات فلزي و شيشه اي -  
ديگر انسان و و ادرارِ مدفوع  -

 موجودات گوشتخوار
زباله هاي بيمارستاني يا صنعتي -  
خاك آغشته به روغن هاي صنعتي و  -

 ديگر مواد شيميايي
انن -  

چوب طبيعي  خاك ارة -  
كاه -  
برگ خشك درختان -  
فضوالت دامي آفتابسوخته و  -

 قديمي
كه روي آن چيزي چاپ (مقوا  -

)نشده باشد  

 

كود تازه دام -  
طيورفضلة انواع  -  
  مخلوطي از كاه،(بستر جايگاه دام  -

)فضوالت و ادرار گاو  
از دستگاه چمن زني 22چمن -  
) علف هاي هرز(گياهانِ خودرو اكثر  -  
پوست تخم مرغ -  
رستوران   تر آشپزخانة خانه ها،  زبالة -

ميدان هاي تره بار و غيره  هتل ها،  ها،  
باقيمانده از صنايع تبديلي   تفالة -
  )روغن كشي و غيره  گيري، آبميوه(
يانواع ضايعات زراعي و باغ -  

                                                           

چه بسا چمن اسرافكارانه ترين گياهي است كه. آوردن نام چمن در اينجا تاييدي بر استفاده از آن براي فضاي سبز شهري نيست  22
  

لزوم استفاده از علف كش ها براي يكدست نگاه داشتن آن و   مصرف افراطي آب،. مي توان براي فضاسازيِ شهري استفاده كرد

به ويژه در مكان هايي كه با كمبود آب و بودجه   پرخطر و پرهزينه،  كاشت انواع چمن را انتخابي پرتوقع،  ثمر بودن اين گياه،غير م

جايگزين هاي بسيار زيادي امروزه وجود دارد كه مي توان از آن براي جبران آسيب هاي چمنكاري در شهرها . مي سازد ،روبرويند

  اما از آنجاييكه به هر حال شهرداري ها در شهرهاي بزرگ در كشور ما چمن را براي ايجاد فضاي سبز انتخاب مي كنند،. بهره برد

ا مديران اين دستگاه ها با كمپوست كردن چمنِ چمن زن ها، حداقل حاصلي مفيد از آبِ در اين جدول نام چمن را آورده ايم ت

. فراواني كه براي پرورش آن مصرف كرده اند به دست آورند  
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ه كمپوست مي از افزودن برخي از مواد آلي به پشت
برگ موجود در  نِتان: بايد جداً خودداري كرد

از رشد ديگر گياهان گردو درخت گياهاني چون 
 .جلوگيري مي كند و نبايد به پشته اضافه شود

 هم اسيديتة خاك را باال  درختان سوزني برگبرگ
مي برد و آن را براي رشد برخي از گياهان 

اگر چه فرآيند بيولوژيكيِ درون . نامناسب مي كند
پشته قادر است بسياري از آفات را از ميان ببرد، 

را  باشد آفت زده كه شديدا محصوالتيبقايايِ 
موجب  ،گوشت و چربي  ،نان. نبايد به پشته افزود

چربي . جذبِ حشرات و انواع جوندگان مي شود
يند پوسيدنِ درون كمپوست را كند آها همچنين فر

اما افزودنِ چربي به اندازه اي كه در  .مي كنند
وجود دارد بالمانع  ها غذاهاي آشپزخانه پسماند

و ديگر ضايعات درختان  خشك برگ .است
گردآوري شده از بوستان هاي شهري آلوده به 
سرب و ديگر آلودگي هاي مرتبط با توليد صنعتي 

را مي توان اين مواد  .و ترافيك موتوري است
هوموس حاصل از آن كرد ولي كمپوست جداگانه 

      .براي رشد گياهان غير خوراكي به كار بردرا 
                                                   

حرارت دروني پشته كه بر اثر فعل و انفعاالت 
باال مي و بيشتر درجه سانتي گراد  65656565ميكروبي تا 

از جمله رود قادر است كه بسياري از آفات، 
اما . بردبعلف هاي هرز را از بين  ةريش تخم

چون اين حرارت فقط در مركز پشته به 

علف هاي هرز يا پاسدارانِ خاك؟: گياهانِ خودرو  

گسترشِ كشاورزي غير شيميايي در جهان، توجه كشاورزان 
و پژوهشگرانِ كشاورزي را به مطالعه و دقت در فرآيندهاي 

علمِ مثال، با كسبِ .  طبيعي در كشتزار معطوف كرده است
 گياهانِ خودرو در بازسازي خاك بيشتر در مورد عملكرد

دانشمندانِ اين حوزه با عناوينِ مثبت و قدرشناسانه   كشتزار،
و » مهندسينِ پاكسازي خاك«، »پيك هاي خاك«تري چون 

» علف هرز«به آنچه كشاورزيِ شيميايي » طبيبانِ خاك«
 دانشمندانبنا به يافته هاي . خطاب مي كند اشاره مي كنند

گياهانِ خودرو قادر اند به مشاهده گران بگويند كه   ،جديد
براي نمونه . زراعي از چه مشكالتي رنج مي برد خاك

ظهور پيچك صحرايي (تصوير 3333)  نشانگر كمبود هوموس و 
موسوم  ديگري و رشد و تكثير گياه. خاك استدر كلسيم 

  حاكي از رطوبت زياد خاك،   )4444تصوير (» زنگوله«به 
كمبود هوموس و وجود اليه هاي متراكم زير سطحي  

همچنين بسياري از اين گياهان وحشي مي توانند با . است
ريشه هاي قوي خود عناصرِ فقيرِ خاك سطحي را از اليه 
. هاي عميق تر استخراج و در اندام هاي خود ذخيره كنند

اهان، اين عناصر به پس از خشك شدن و پوسيدنِ اين گي
بسياري از كشاورزانِ غير . خاك سطحي اضافه مي شود

براي رفع كمبودهاي غذاييِ خاك كشتزار   ،هشيميايي امروز
خود به پشتة كمپوست شناخته شده را گياهانِ خودرو   خود،

.        مي افزايند  
McCaman, 1994               

3333تصوير  4444تصوير   5555تصوير    
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مثال بهتر . بايد با احتياط و دقت همراه باشدافزودن مواد حاوي اينگونه ناخالصي ها  ،وجود مي آيد
 .به پشتة كمپوست اجتناب شود )5555تصوير (» نجه مرغيپ«هرز پايا مثل  از افزودن علف هايِاست كه 

جوهر چاپ است كه مي بايد  نامطلوبِ شيمياييِ كاغذ روزنامه و مجله همچنين حاوي ناخالصي هايِ
اما استفاده از مقوايي كه روي آن چاپ صورت نگرفته باشد بالمانع . يرون نگه داشته شودباز پشته 

افزودن  .مقوا را ابتدا خُرد و سپس به پشته مي افزايند تا مانع عبورِ آب و گاز در پشته نشود( .است
از پشته بيرون نگه در آينده مي بايد عفونت دست و بروز  نِخطر بريد ، به علتهرگونه فلز و شيشه

                                                                                                              .داشته شود
 

آلوده به انواع روغن هاي صنعتي و  هاي خاك از فناوري كمپوست سازي براي پاكيزه سازيِامروزه 
كمپوست سازي همچنين راهي علمي و بهداشتي براي تبديل . ديگر مواد شيميايي استفاده مي كنند

اما به علت ضرورت رعايت مالحظات ويژه، مي بايد از . فضوالت انساني به كود كشاورزي است
و  )آزمايشگاه ها و بيمارستان ها  لةاز جمله زبا( زيستيو  افزودن چيزهاي آلوده به مواد شيميايي

كمپوست در مزرعه، باغ يا  ةبه پشت) حيوانات گوشتخوار مثل گربه و سگديگر و (فضوالت انساني 
                                                                                             .منزل جداً خودداري كرد

  

 پشته كمپوست، گام به گام ساختنِ - 

را  )مثل كاه(كربني سپس مقداري از مواد . پشته را با بيل شخم زده و زير و رو مي كنندسطح زيرِ  ابتدا
نازك و خشك درختان  ةمقداري شاخ  ،روي اين اليه. وي آن پخش مي كنندكه جاذب مايعات باشد ر

كف مثل  ،اين اليه خشك و خشن. را قرار مي دهند
هوا از زير پشته را آسانتر مي  عبورِيك سبد چوبي، 

 ، كارِ»هواكش ةالي«پس از قرار دادن اين . كند
 هر اليه( براي ساختنِ اليه به الية پشتهكمپوست ساز 

مواد كربني و  ؛آغاز مي شود )انتي مترس 8888تا  5555
مي  چيدهنيتروژني به نوبت و يكي در ميان روي هم 

. تا به تدريج ارتفاع پشته به حد مطلوب برسد شود

تناسبِ خاصي بين مواد حفظ  مي سازند چوناليه چيني كمپوست را از طريق   پشتة )6666تصوير (
نسبت كربن به «اين نسبت خاص كه به . كل پشته ضروري استقهوه اي و مواد سبز در 

6 تصوير  
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كربن در واحد  25252525واحد نيتروژن مي بايد  1111يعني در ازاي هر . است 25252525: 1111معروف است برابر با » نيتروژن
 براي رعايت اين نسبت نيازي به ترازو، ماشين حساب يا فرمول هاي رياضي ِ. پشته وجود داشته باشد

به استثناي كودهاي پرنيتروژن چون كود كبوتر و ديگر طيور، اليه هاي مساوي از نظر . نيستپيچيده 
يكي پس از ديگري، خود به خود به حفظ اين نسبت در  حجمي از هريك از مواد نيتروژني و كربني،

با  پس از كسب تجربه، كمپوست ساز، معياري چشمي براي حفظ اين نسبتو . پشته مي انجامدكلِ 
به دست خواهد  با در نظر گرفتن نوع موادي كه فراهم است،  ،يكسان سازي اليه هايي كه مي چيند

دليل رعايت دقيق اين نسبت اين است كه اگر ميزان نيتروژن موجود در پشته خيلي بيشتر از حد . آورد
به صورت گاز از پشته خارج مي شود و به  ،مواد آلي ةمطلوب باشد، مقداري از آن در هنگام تجزي

فرآيند  ،حد مطلوب باشدبرعكس، اگر ميزان كربن نسبت به نيتروژن خيلي بيشتر از . هدر مي رود
                                                     .ماندپوسيدن در پشته به كندي پيش مي رود يا متوقف مي 

 

توجه به ميزان رطوبت در پشته نيز از اهميتي كليدي   عالوه بر رعايت نسبت كربن به نيتروژن،
آب را ترجيحاً مي بايد . رصد استد 60606060تا  50505050قريباً با تدر پشته برابر مطلوب مقدار آب . برخوردار است

. شود) ولي نه آبچكان(به صورت افشان به هر اليه افزود تا محتويات پشته به صورت يكسان مرطوب 
آنها، بايد دقت و آب بيشتري صرف  يمسلماً براي خيس كردن اليه هاي مواد كربني، به لحاظ خشك

 .مثل كاه و خاك اره، اين مواد را از قبل خيس مي كنند ،ايِ بسيار خشكواد قهوه در مورد مگاه  .كرد
و فعاليت موجودات  ، تكثيربه سالمت ،استفاده از آب قنات، چاه يا آب استحصال شده از برف و باران

استفاده از آب لوله كشي، بسته به ميزان كلر موجود در آن، . خاكزي در پشته كمپوست مي افزايد
                                     23.ز فرآيند پوسيدن مواد آلي در پشته را به تأخير بيندازدآغاممكن است 

 

نيتروژن  به نسبت كربن حفظپشته صرفاً به لحاظ ضرورت  ةهمانطور كه قبالً اشاره شد ساختار اليه الي
قرار دادن هر س بعد از پ. اين مواد با اين نسبت بايد در كنار هم و در تماس با هم قرار گيرند. است

تماس . شود محودو اليه به خوبي بين هر اليه، مطلوب است كه مواد آن با اليه قبلي مخلوط و مرز 
به   براي تجزيه و تركيب مجدد مواد،و درشت مواد كربني و نيتروژني  زكليه قطعات ري فيزيكي بين

مخلوط كردن اليه ها بدينصورت همچنين . ضروري است، مي شودتوضيح داده  ادامهصورتي كه در 

                                                           

.آب لوله كشيِ حاوي كلر براي كرم هاي خاكي مهلك است  23
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آب  آزادانة موجب مي شود كه هيچ يك از اليه ها به صورت خالص متراكم نشود و سدي براي عبور
                                                                        .دو گازهاي موجود در پشته به وجود نياور

    

 پشته درونِ  سيِزيست شنا - 

كثيري از موجودات ميكروسكوپي  تعدادكمپوست به هوموس نتيجه تالش  ةتبديل مواد اوليه پشت
، مقداري خاك سطحيِ كشتزار، به اليه چينيكه هنگام معمول است از اين رو . موجود در خاك است

فعل و افعاالت از ابتداي كار، اين موجودات  حضورصورت پراكنده، به پشته افزوده شود تا 
بيل خاك پس از هر جفت الية نيروژني  دويا  يكپخش كردنِ . كند آغاز فورا را درون آن بيولوژيكيِ

موجب سنگين شدنِ آن و مي بايد پرهيز كرد چون به پشته  بيشتر افزودن خاكاز . و كربني كافي است
                                                        . مي گردد در مراحل بعدي دشوار شدنِ نگهداري از آن

 

مثل (يا مصنوعي ) مثل بوريا(پشته و پوشاندن آن توسط پوششي طبيعي  آخرِ ةپس از قرار دادن الي
  »معدة«يك ، تو گويي پشته بسان موجودي واحد، )برزنت فرسوده، گليم كهنه، پالس يا نظاير آن

متشكله پشته، قبل از تبديل كامل  به طور كلي، مواد. به كار مي افتد خود، براي هضم مواد درون بزرگ
درون پشته كمپوست را  بيولوژيبرخي از دانشمندان كه . به هوموس، از سه مرحله عبور مي كند

 و كودكي، جواني: تشبيه كرده اند آدميبلوغ  و رشداز مطالعه كرده اند اين سه مرحله را به سه دوره 
                                                                                                         ).يپختگ( پيري

 

موجود  24مواد قنديمي نامند، پروتئين ها و  »قارچ هامرحله باكتري ها و «مرحله كه آن را  در نخستين
ديگر بافت ها . پشته به اسيدهاي آمينه، اسيدهاي آلي و دي اكسيد كربن تجزيه مي شود در مواد آليِ

قابل توجهي  زيستي آن حرارت اين مرحله و فعاليت هايِ. نيز به اجزاي متشكله خود تجزيه مي شوند
 ،مواد هضمِوجود رطوبت كافي براي تكميل شدن اين مرحله از . در مركز پشته به وجود مي آورد

                                                                                                          .وري استضر
  

 آن چه از هضم باكتريايي. ، حرارت پشته فرو مي نشيند»كرم خاكيمرحلة «دوم، موسوم به  ةدر مرحل
. قرار مي گيردسط كرم هاي خاكي مورد تغذيه و هضم مجدد تو ه استاول باقي ماند و كپكي مرحلة

كرم هاي خاكي در دستگاه گوارش خود عناصر تجزيه شده در مرحله اول را با ذرات خاك رس 
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انواع عناصر مغذي و قابل جذب توسط ريشه گياهان،  حاويِ مولكول هاي هوموسِ. ع مي كننديتجم
به عبارت ديگر، در حالي كه . خاكي استهاي ط كرم مواد آلي پشته توس حاصل اين هضم مجدد

مغذي به شكلي كه عناصر حله دوم، در مرآلي اختصاص دارد،  بافت هايِ مرحله اول به از هم پاشيدنِ
  تةشپاصل در واقع، ح. مي شود» بسته بندي« تناسب با نياز آنها آماده باشدو مگياهان  براي جذب ريشة

محصوالت جهت پرورش انواع صيفي جات و  فوري براي استفاده دوم كمپوست در انتهاي مرحلة
                             . كه نياز فراوان به عناصر مهيا و قابل جذب در خاك دارند آماده است يجاليز

 

 با اكسيده كردنِ 25»اكتينوميست ها« در مرحله سوم، ارگانيسم هايي موسوم به باكتري هاي هوموس و
 ضروريكه براي رشد سالم جميع گياهان  26نيترات پتاسيممثلِ بيشتر مواد نيتروژني باقيمانده، نيترات ها 

حاصل كار اين مرحله نوعي از هوموس است كه داراي ثبات بيشتري . است را به وجود مي آورند
مامي مراحل ، در تانتكامل يافته، نياز گياه رها سازي تدريجي عناصرغذايي از اين هوموسِ. است

                        .، را پاسخگوست)و بذر(رگ دهي، گل دهي و رشد و رسيدن ميوه برشد آنها يعني 
 

  پشته  نگهداريِ - 
 سازيِزبا محتويات پشته ومخلوط كردن از هم پاشيدن و اصطالحي است كه براي  »پشته ندنِتاغل«

، در هنگام نگهداري از زيراندنِ پشته، به داليل غلت .آن به شكل پشته اي جديد استفاده مي شود مجدد
در هنگام ساخت مجدد پشته نيازي به اليه چيني نيست چرا كه نسبت  .مطلوب يا ضروري مي گردد آن

 . نيروژن به كربن از قبل مشخص شده است

  

  يكسان سازيِ فرآيند تبديل ) الف      
شروع به ساعت، حرارت مركزي  48484848تا  24242424 پس از

 65656565الي 60606060تا ممكن است اين حرارت . افزايش مي كند
هفته به  3333روز تا  10101010از و  سانتي گراد افزايش يابد درجه

اين حرارت را مي توان توسط . همين منوال ادامه يابد
كه حس گرهاي بلندي دارند  يمخصوص دماسنج هايِ
فلزي اين دماسنج ها را از كنار پشته  ةپاي. اندازه گرفت

) 7777تصوير ( .دنمي كنند و دماي دروني پشته را از روي درجه آن مي خوان آن فروبه سمت مركز قاعده 
                                                           
25
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 ،به عبارت ديگر، نبود اين دماسنج. ستنياما اندازه گيري دقيق حرارت مركز پشته بدينصورت الزامي  
افزايش دماي دروني پشته است و اين  ري است تحققِآنچه ضرو. نيست ساختنكمپوست  مانعي براي

  همانند شيوة. فهميد) آب لوله فلزيِ قطعه اي از مثل(لزي ف ةافزايش نسبي را مي توان به كمك يك ميل
مخصوص اين كار، لوله يا ميله فلزي را به درون پشته فرو مي كنند  پايه بلنداستفاده از دماسنجِ 

                        .دناز خارج كردن آن، حرارت انتهاي آن را با دست لمس مي كن پسو  )8888تصوير (
  

فرونشت . با افزايش و سپس كاهشِ تدريجيِ حرارت مركز پسته، از سايز پشته كاسته مي شود
درست موفقيت كمپوست ساز در انتخاب  تدريجي پشته نشانة خوبي است چرا كه گوياي

، مخلوط كردنِ اليه ها با هم  مناسب، اليه چينيمحتوا، 
رعايت نسبت كربن به نيتروژن و افزودن آب كافي 

بيولوژيكي درون پشته  براي اينكه فعل و انفعاالت. است
به مركز آن محدود نشود و تمامي مواد آلي آن را در بر 

پشته و كاهش حرارت مركز  نِگيرد، بعد از فرو نشست
ند تا پشته مي ك اندنغلتدام به آن، كمپوست ساز اق

جديد قرار  ةدر مركز پشت نشده» هضم«موادي كه هنوز 
مركز پشته اندن پشته، غلتبا هربار . گيرد و تبديل شود

         .مجددا كانون فعاليت ميكروبي مي شود و حرارت آن باال مي رود
  

 اصالح اشتباهات  )ب    

كمبود رطوبت و يا عدم ساعت، حرارت دروني پشته به نحو محسوسي باال نرود،  48484848تا  24242424 زاگر پس ا
از صورت، با در هر دو . شده است هضمرعايت نسبت كربن به نيتروژن احتماال موجب كنديِ فرآيند 

پشته مي توان با  در صورت خشك بودنِ درونِ. ي توان مسئله را ريشه يابي كردمپشته هم پاشيدنِ 
چنانچه رطوبت به اندازه كافي . به حالت اول در آوردافزودن آب مسئله را حل كرد و مجددا پشته را 

اندن پشته، با غلتضمن در اينصورت، . از عدم رعايت نسبت كربن به نيتروژن است يرادباشد، احتماال ا
را از ركود خارج پشته طيور، مي توان  فضوالت، به ويژه مواد پر نيتروژن مثل يافزودن مواد نيتروژن

                                                                             .كرد و به حرارت الزم در مركز پشته دست يافت
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چنانچه افزايش شديد و سريع دماي . احتمال ديگر نيز وجود دارددو  ،در ارتباط با دماي مركز پشته
مواد  حاكي از ميزان بيش از حد شرايط موجودمركز پشته با رها شدن گازهاي بويناك همراه باشد، 

احتمال . كرد حاصال يافزودن مواد كربن باال بود مواد نيتروژني را مي توان با. استدر پشته نيتروژني 
اين نشانة رطوبت بيش . يش حرارت مركز پشته رخ دهدديگر اينكه خروج گازهاي بويناك بدون افزا

از  پشته قبل با باز نگه داشتن، در اين صورت بايد با هوادهي به محتواي پشته. از حد درون پشته است
بدون افزودنِ آب (از مواد نيتروژني و كربني  يمتناسبمقدارِ افزودنِ  از طريقِ يا آن دوبارة بازسازيِ

                                                                                            .مسئله را حل نمود) بيشتر
 

از هم پاشيدن  .الزامي نيست  اندنِ پشتهغلت، چنانچه كمپوست ساز با هيچ يك از مسايل باال روبرو نشود
يك پشته را مي توان به حال خود رها كرد تا به . ك پشته و بازسازي آن مستلزم وقت و كار استي

به علت نياز   اما برخي از كمپوست سازان،. هوموس تبديل شودتدريج به مواد داخل آن به  تماميِمرور 
     .تسريع كنندفرآيند پوسيدن و تبديل مواد را  ،اندنِ پشتهغلت بافوري به هوموس ترجيح مي دهند كه 

 
  

 يند تبديلآتسريع فر  )ج    

را به مورد استفاده  پشته، مواد آليِمي توان قبل از ساختنِ ي به هوموس لبراي تسريع تبديل مواد آ
تر باشد، فرآيند پوسيدن مواد سريعتر  هر چه قطعات داخل پشته كوچك. كردرد ُخقطعات كوچك تر 

اگر  ؛خرد كردن افراطي مواد ممكن است معكوس عمل كنداما بايد در نظر داشت كه . انجام مي گيرد
و كند شدنِ و منع عبور گازها در درون پشته به تراكم اليه ها تقسيم شود  ريزخيلي  مواد به قطعات

مي انجامدتبديل  فرآيند.                                                                                              
 

هرچه هوادهي به پشته بيشتر باشد، هر روز يا . است پشتهمكرر  اندنِغلتتسريع فرآيند تبديل،  راه ديگرِ
پشته به  اندن بيشترِغلتكه با  يساما هومو. تبديل سريعتر صورت مي گيرد فرآينديك روز در ميان، 

مواد كلية با عبور  ،آهسته و طي زمانبه مرغوبيت نوعي نيست كه  ،دوامآيد از نظر كيفيت و مي دست 
خرد كردن مواد اوليه قبل از اليه چينيِ با . حاصل مي شود از فرآيند سه مرحله اي ذكر شده در فوق

زمان آماده شدنِ هوموس براي مي توان  )هر يك يا دو روز در ميان( اندن مكرر پشتهغلتاوليه و 
مكرر اندن غلتاز كه  ،روش آهستهفرآيند تبديل در . كاهش دادهفته  3333الي 2222 استفاده در كشتزار را به 

بيشتر يا ماه  6666حفظ رطوبت كافي ممكن است  نيتروژن وبه است، به فرض رعايت نسبت كربن بي نياز 
از طريق كيفيت را اين دو نهايت از سرعت و كشاورز مي تواند پس از كسب تجربه، . طول انجامد به
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كود در براي نياز خود با  ،پشته اندن كمتر و يا بيشترِغلتي يا درشتيِ مواد اوليه و يا ميزانِ خردتغيير در 
                                                                                                     .كندتنظيم كشتزار 

 

 استفاده از هوموس - 

به هوموسِ  چه زمانيتشخيص دهد كه به درستي بايد بتواند  كشاورزقبل از استفاده از نتيجه كار، 
و آمادگي هوموس براي استفاده » يپختگ«دو چيز توامان نشانگر . ده استادست آمده براي مصرف آم

                                                                                                       :در كشتزار است
 

كمي چرب و تيره رنگ، مواد اوليه به توده اي يكدست ريز و درشت مخلوط كاملِ تبديلِ )1111  
2222 (شام مي رسدمبه  ة يكدستجنگل كه از اين تود بوي مطبوع خاك.  

 

عاري از تكه هاي بزرگتر كه  گرددند تا كودي كه به كشتزار منتقل مي مي كن رد از الك هوموس را
مقداري از شاخه هاي نازكي كه به  ،پشته اندنِغلتمعموالً در هنگام . ست باشدهنوز كامالً نپوسيده ا

 ،مواداين . با محتويات پشته مخلوط مي شود استآغازين قرار گرفته  ةمنظور هوادهي در زير پشت
اين تكه هاي سخت بايد از . نازك ترِ درون پشته بپوسد سخت تر از آن است كه همراه با مواد آليِ

چند نوبت كمپوست شدن  ،ذرت ، مثل چوبِتر سخت ، برخي از مواد آليِهمچنين .هوموس جدا شود
 هوموس به نِپس از الك كرد پوسيده -نيماين تكه هاي . را بايد پشت سر بگذارند تا كامالً بپوسند

-تكه هاي نيم اين. گردددوباره كمپوست بعدي  شود تا با مواد آلي جديد در پشتةمي  نهادهكناري 
          .جديد است  حيات ميكروبي مطلوبي جهت انتقال عناصر پوسنده به پشتة حاويِ ،كمپوست شده

                                                                                                   

عمليات زراعي  ياروش هاي مختلفي براي افزودنِ هوموس به خاك وجود دارد كه متناسب با زمان و 
در هنگام آماده هوموس را مثال براي كشت بهاره، . مورد استفاده قرار مي گيرد )يا باغچه(در مزرعه 

در اين موارد مطلوب است كه هوموس . مي افزايند به خاك ،كاشت بذر يا نهال، پيش از سازي خاك
در هنگام  در طول فصل زراعي، هوموس را مي توان. سانت مخلوط شود 30303030عمق با خاك سطحي به 

در فضاي بين رديف ها، جايي كه در دسترس ريشه  آن رادر اين موارد، . رشد گياه نيز به خاك افزود
اين روش معموال . انت مخلوط مي كنندس 12121212تا  3333به عمق با خاك سپس ها قرار گيرد قرار مي دهند و 

» محصوالت كشت فشرده«روشِ در باغچه كاري ها خوب جواب مي دهد به ويژه زماني كه از 
در سال و  كتارهتن در  20202020تا  8888مزرعه ميزان استفاده از كمپوست در . استفاده مي شود) توضيح در زير(

انطور كه از اين ميزان هاي اما هم. در متر مربع است گرمكيلو 6666تا  1111تقريبا  هساالن ،در باغچه كاري
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متناسب با ميزانِ بهره برداري ، است، ميزانِ مورد نياز هوموس در كشاورزي غير شيميايي معلومتقريبي 
هر چه ميزان هوموسِ موجود بيشتر باشد، ظرفيت خاك براي بازده بيشتر از . استمتفاوت  ،از خاك

                                                                               .طريق كشت فشرده بيشتر خواهد بود
 

با رعايت فواصل   »محصوالت كشت فشردة«
 به دست مي بذركاري يا نشاء كاري نزديك

به نحوي تعيين مي  فاصلة بين گياهان. آيد
وقتي كليه بوته ها به رشد كامل مي  شود كه

رسند، چتري كامل بر روي خاك پديد مي 
معموال براي سالمت ) تصوير روي جلد(. آيد

در كشت فشرده از  ،بازده افزايشمزرعه و 
هم كشتي وقتي . استفاده مي كنند» هم كشتي«

ر با هم را در سازگا كه گياهانِ رخ مي دهد
يك نقطه يا در رديف هاي مجاور با هم مي 

از دير باز، كشاورزان در جوامع كهن،  .كارند
گياهانِ سازگار براي هم كشتي را شناسايي 

به صورت كشت اين گياهان . كرده اندمي 
، مي تواند هم افزايي هاي مكانيكي فشرده

به وجود  سودمندي و بيولوژيكيِ شيميايي
از  سالم تربيشتر و  ة آن محصولِآورد كه نتيج

توضيح بيشتر در . (كل واحد مزروعي است
خاك از طريق افزودنِ  ظرفيت بيشترِ) حاشيه

 فراوان تر به آن، به كشاورز انعطاف هوموسِ
براي كشت فشردة محصوالت مي دهد ضمن اينكه با اين نوع كشت، ساية كامل بر روي خاك  بيشتري

 در مورد ظرفيت باالهمين . آن را براي حفظ رطوبت و تكثير موجودات خاكزي مناسب نگه مي دارد
يعني پس از برداشت يك محصول مي . محصوالت نيز صادق است كشت تناوبيِقابليت زمين براي 

                           .دمحصول ديگري را در خاك كاشت و تا پايان فصل به ثمر رسان فاصلهبالتوان 
 

براي بازده باالتر و محصوالت سالم تر » هم كشتي«  

كشت همزمانِ محصوالت   در كشاورزي غير شيمياييِ جوامع كهن،

و سالمت  از جمله روش هاي افزايش بازده در كنار هم سازگار

خاك غني شده با هوموس به ظرفيت حاصله از . بوده است كشتزار

ذرت و لوبيا را در  دو گياه پرتوقعِ كشاورز اجازه مي دهد كه مثال

نشان داده است كه  امروز تجربه و مطالعات علميِ. كنار هم بكارد

ريشة گياهانِ سازگار در خاك هاي غني شده با هوموس نه تنها با 

ياري  نيز هم رقابت نمي كنند بلكه به رشد سالم و قويِ يكديگر

همچنين نشان داده شده است كه هم كشتيِ برخي از  .مي رسانند

كشاورزان جوامع  .گياهان، به دفع آفات يكديگر كمك مي كند

، گياه كدو را نيز ة لوبيا و ذرتآمريكا به تركيبِ دوگانقارة  بوميِ

  عالوه بر بركات ريشه ايِ كدو براي لوبيا و ذرت،. مي افزودند

بوتة كدو پوششي مفيد براي حفاظت از رطوبت و  برگ هاي پهنِ

فراهم و نيز ممانعت از رشد گياهان خودرو موجود در خاك  حيات

ي در كشاورزيِ غيرشيميايي مي از ديگر مصاديقِ هم كشت. مي كند

                ؛لوبيا و سيب زميني: ارد زير اشاره كردتوان به مو

                                   .كلم و آويشن  ريحان و گوجه فرنگي؛ 

Riotte, 1975 
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به  اراضيِ صدمه خوردة كشاورزيِ شيميايي 27»تبديلِ«يكي ديگر از مصارف رايج براي هوموس، 
كارآيي و بازده  ،اين اراضي كه با استفادة هر چه بيشتر از كود شيميايي. كشاورزيِ غير شيميايي است

. گذاشته اند را مي توان با افزودن گياخاك ترميم كرد شدن و رو به بياباني دادهخود را از دست 
به كود شيميايي را » اعتياد«هوموس قادر است مواد آلي از دست رفته از اين خاك هايِ آسيب ديده از 

ي رشد سالم گياهان، بدون استفاده از به آنها بازگرداند و دوباره تركيب، ساختار و واكنش خاك را برا
آسيب ديده نمي توان از هوموس  البته در اين فرآيند توانبخشيِ خاك هايِ. كود شيميايي اصالح كند

معموال فرآيند تبديلِ اراضي به كشت غير شيميايي، بسته به ميزان آسيب قبلي، سه . انتظار معجزه داشت
                                                                                     .به طول مي انجامدسال يا بيشتر 

 

  . مي برندنيز بهره و تغذيه گياهانِ آپارتماني زي باغات ركودوبراي پرورش نشاء، از هوموس 
 

 
امروزهوشيار  كشاورزانِكهن به  ه اي از جوامعِهدي: سازي تكمپوس •  

 

در دهه هاي جهان  در يج اين دانش كهنترو  ،در واقع. كمپوست سازي كشف جديدي نيست اوريِفن
 چنديعلمي  كنجكاويِ  در آن زمان،. شد آغازبه كشور هاي غربي، از كشور هند   آغازينِ قرن بيستم،

 كاهشِ دليلِدر مورد  28»برت هاواردآل«انگليسي، آقاي  غربي، از جمله گياه شناسِ مشهورِاز دانشمندان 
كه از سال  آقاي هاوارد. آغازگر تحقيقاتي ميداني در جوامع كهن شده بود ،غربسالمتي در جوامع 

در واقع پي برد كه  ه بودبه عنوان مشاور كشاورزي در كشور هند مشغول به كار و تحقيق شد 1905190519051905
قرار هندي كشاورزان در اختيار كشاورزي شيميايي  مفيدي ازاو بتواند اطالعات از اينكه  تربيش بسيار
به او  سرزمين خود در مورد كشاورزي سالمدانشي ارزشمند  ستند، كشاورزان بومي مي تواندهد

در مناطقي كه به  ،مردم در هند در ميانِ آنچه او را به اين نتيجه رساند اين بود كه سالمت. بياموزند
 خود پايبند مانده بودند بسيار مشهود تر از جاهايي بود كه كشاورزيِ غير شيمياييِروش هاي 

بسياري از  هامروز. كرده بودند پيرويت كرده و از روش هاي جديد شروش هاي اصيل پ به كشاورزان
اين دانشمند بزرگ و انتشار  تحقيقاتي رگانيك در جهان يافته هايِكشاورزي اُ فعاالن و صاحبنظرانِ

            .مي دانندو سالم رآغاز توجه جهانيان به كشاورزي غير شيميايي كتاب هاي معروف وي را س
              

                                                           
27

 conversion 
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 Albert Howard 
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سالمتيِ   ،ميان انسان هادر سالمتي  سرچشمةپيام اصلي آقاي هاوارد در كتابهايش اين بوده است كه 
دام و انسان تسري مي يابد،  به و سپسغذا ، از خاك سالم به يهمانطور كه سالمت. خاك زراعي است

از اين رو . ضعف و بيماري در مزرعه، دام و انسان استشيوعِ خاك مريض و بي رمق نيز سر منشأ 
 ةرف مطالعصدر هند را » ايندور«حقيقاتي خود در ايالت پوسا، منطقة بخش قابل توجهي از تالش توي 

 »روش ايندور«رد و آنچه وي با نام براي حفظ سالمتي و باروري خاك ك بوميكشاورزان  هاي روش
 در چند دهة . محلي اين منطقه بود كمپوست سازي كشاورزانِ به جهانيان معرفي كرد، دانش بوميِ

روش . ه استغير شيميايي در جهان را تشكيل داد ياحياي كشاورز كمپوست سازي اساسِ ،اخير
                             .ت توصيف شدسايندور تقريباً همان روشي است كه در باال براي ساختن كمپو

 

 ميراث فرهنگبه مواد آلي در محيط مزرعه فقط  روش دستيابي به هوموس از طريق تخميرِالبته 
ي دانش ،ت سازي در جوامع كهنسكمپومهارت . هندوستان محدود نمي شود كشاورزي منطقه ايندورِ

مورد استفاده و آليِ نيز روش هاي متنوعي، از لحاظ مواد  كشور مادر . ام بوده استع تنوع وم، غني
مانند آنچه در باال (هوازي ه صورت بچه  ،تنوع اين روش ها. روش انباشت آنها، متداول بوده است

 يعظيمي از دانش بومي كشاورزميراث  ،)درآب غرق(و چه روش هاي بي هوازي ) توصيف شد
                                                                                         .كشور ما را تشكيل مي دهد

 

مي  »غاييكود چ«يا  »غا شدهچ كود«ت را با نام سكود كمپو ،براي نمونه، در مناطق مركزي كشور ما 
را به هوموس فضوالت دام هره گيري مضاعف، اين منطقه به روشي هوشمندانه، با ب كشاورزانِ. شناسند

را در كنار  ،مخلوط با كاه بستر جايگاه دام ،فضوالت گاوابتدا وش، اين ردر . تبديل مي كرده اند
كشاورزان كرت هايي را انتخاب مي  براي اين منظور، .كشاورزي مي انباشتند بين دوكرت مرزهايِ

كرت،  طولي بين دوپس از انباشتن اين مواد به صورت . هم اختالف سطح داشتند كردند كه با
فرو مي ريختند به صورتي ترتيب مي ساختند اين پشته اي كه به كشاورزان مرز بين دوكرت را روي 

كه خاك روي مرز جديد، جويِ آنها سپس. كردمي  نوالت دامي وكاه را كامالً مدفوفض مرز، مخلوط 
رت هاي بعدي، آنچه در زير در مسير خود به كدرون جوييار، آب . را برقرار مي كردند يآب كشاورز

آن را فراهم مي  تدريجيِ شرايط پوسيدنِبدينصورت مدفون شده بود را نيز مرطوب نگه مي داشت و 
                                                                                                                  .ساخت
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بوته كدو، با استفاده . ندمي كاشتنيز جوي، تخم كدو  م كنارِورزان در َنجهت بهره گيري مضاعف، كشا
كدو از جمله گياهاني است كه . از نم جويبار و مواد غذايي انباشته در زير آن بازده قابل توجهي داشت

با آنچه ما امروز از مطالعات علميِ كمپوست . تكثير كرم خاكي است ريشه هاي آن مشوق رشد و
در تبديل مواد  ،همزيست با ريشه هاي كدو مي توان حدس زد كه كرم هاي خاكيِسازي مي دانيم 

                                                            .بوده اند ، نقش آفريندر زير جويبار مدفون شده آليِ
 

را از زير جويبار بيرون مي ، »كود چغا شده«و، هوموس، يا به لفظ محلي پس از برداشت محصول كد
مقايسه كود چغايي در  كشاورزان اين منطقه به خوبي از برتريِ. مي افزودندند و به خاك زراعي دآور

» هرِكاگ كود«در اين مناطق كود دامي كه مستقيماً به خاك اضافه مي شود را  .باكود دامي باخبر بودند
او را براي استفاده از  بر نمي داشت،گري بازده كافي از كشت خود رزمعروف بود كه اگر ب. خوانندمي 

                            .چغايي تشويق مي كردند و به بهره گيري از كود كود كاگره نكوهش مي كردند
 

كالم پاياني •  
 

 طبيعيِ پيشرفت و ترقي كشاورزي بشرخداد اتفاقي و يا يك ركشاورزي شيميايي ظهور و توسعه 
. است است كه براي مقاصد و اهداف مشخصي طراحي و ترويج شده يك سيستم جهانينيست بلكه 

شركت تراريخته، نهاده هاي شيميايي، بذرهاي و  ة صنعتياصالح شد هاياجزاي اين سيستم شامل بذر
يارانه هاي دولتي براي كاهشِ قيمت نهاده ها، ، صنوعاتاين مة توليد كنندهاي بزرگ چند مليتيِ 

 ي و تك كشتيِ محصوالت براي صادراتكشاورز وام هايترويج،  ةشبكدانشكده هاي كشاورزي، 
  مصرف كننده،  به عنوان كشاورز،( سطحي و از هر جنبه اي ورود پيدا كردن به اين سيستم در هر. است

اين سيستم قرار  آسيب هاي آشكارِدر معرض   ،را دولت هاو  ملت ها  ،، افراد)دانشگاهي يا سياستگذار
          :از اين آسيب ها مي توان به طور خالصه به مشهور ترين و مستندترين آنها اشاره كرد. مي دهد

                                                                

منابع و آلوده شدنِ تحليل رفتن  ،پديدة گرد و غبار تشديداراضي زراعي و  شدنِ ه زار و بيابانيشور
، شيوع بيماري هاي مرتبط با 29ملت ها غذاييِآب، تضعيف امنيت و ايمني  سطحيسطحي و زير 

                                                           

 29 يميايي و يا ناخالصي هاي ژنتيكي يعني اينكه غذايي كه در دسترس مردم است آلوده به باقيماندة نهاده هاي ش »يمني غذاييا« 

امنيت «. مرتبط با  بذرهاي تراريخته نياشد تا جامعة مصرف كننده با ايمني خاطر و بدون احتمال ابتال به بيماري از غذا استفاده كنند
  هم اكنون،. در دسترس همگان باشدي سالم با قيمت مناسب غذا  غني، و چهفقير چه   يعني اينكه براي جميع اقشار جامعه، »غذايي

  .نبود ايمني و امنيت غذايي در جوامع جهان از جمله بحران هاي شناخته شده از سوي سازمان هاي بين المللي است
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افزايش نرخ ابتال به بيماري هاي سخت درمان در ميان كشاورزان  آلودگي هاي شيميايي مرتبط با غذا،
پرداخت يارانه به نهاده هاي  تحميل هزينه هاي غير ضرور به بيت المال براي  و خانواده هاي ايشان،

وابستگيِ اسارت بار  دارو و خدمات درماني براي مقابله با افزايش بيماري ها در جامعه، بهشيميايي و 
كاهش اقتدار  و) صادرات واردات و(به تجارت جهاني  كشورها بستگياو، نظام بانكي كشاورزان به

ي در عرصة بين الملل در برابر فشارهاي سياسي و تحريم ها دولت هاآسيب پذيري  غذايي كه موجب
شركت هاي بزرگ چند مليتي توليد بذر، كود و سموم شيميايي و دولت هاي در اين بين،  30.است

جهاني   در عرصة 31محصوالت غذايي بيهودة حمل و نقلِ ازكليه شركت هاي بزرگ كه  ومتبوع آنها 
اين برانِ  تنها نفع، ترانزيت كاالشركت هاي شركت هاي بيمه و   انك هاي بزرگ،، مثل بسود مي برند

                                                                                               .بوده اند سيستم جهاني
 

كشاورزي  زيانبارِو جهانيان در مورد ماهيت سيستمي  ز افزونِتعجب آور نيست كه آگاهي رولذا 
صنعتي و شيميايي، انديشمندان، سياستگذاران و كشاورزان پويا، متعهد و نوآور دنيا را برآن داشته 

توليد   ستم جهانيِيس، گزينه اي برتر در كنار كشاورزي كمك به ايجاد سيستم هاي مردميِ است تا با
ترويج كمپوست سازي و . به وجود آورند) و ديگر محصوالت كشاورزي(غذا صنعتي و شيميايي 

كشاورزي است كه  اين سيستم هاي مردميِ از اجزاي بنيادينِ ،اصيل در جهان واحياي بذرهاي بومي 
اجزاي ديگر . آنها بوده ايم اي مختلف جهان، شاهد ظهور سريع و گستردةدر چند دهه اخير در كشور ه

لويت قرار داده اند، شامل مزارع واين سيستم هاي مردمي، كه سالمت خاك، غذا و جامعه را در ا
كشاورزي بوم  و روستايي، دانشكده ها و مراكز آموزشي 32توسط در مناطق شهريمكوچك و 

وز براي عرضه مستقيم محصوالت كشاورزي به ر ، بازارهاي34ِ، تعاوني هاي كشت و مصرف33شناسي

                                                                                                                                                                                     

United Nations 

دم، توليدكنندگان و مصرف كنندگان غذاي يك كشور، بايد تعيين كنندة ساز و كارِ توليد و توزيعمريعني كه » اقتدار غذايي«  30
  

غذا و سياستگذاري هاي مرتبط با كشاورزي، غذا و تجارت بين المللي اين محصوالت در كشور خود باشند و نه شركت هاي چند 
Rosset, 2003 . زي يا نهادهاي بين الملليِ تجارت جهانيمليتيِ توليد بذر و نهاده هاي شيميايي كشاور   

. همان محصوالت غذايي اند كه وارد مي كننددقيقا كشورهاي وارد كننده خود توليد كننده و صادر كنندة   در بسياري از موارد،  31
  

.براي نمونه به صفحات زير نگاه كنيد  32
  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2foodsecurity.htm                امنيت غذايي با باغچه كاري در كالن شهرها      
www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_edu_foodforall.htm غذاي سالم و كافي براي همه             

.4444پانوشت   33
  

. سيستم هاي مردمي توليد غذاي سالم داراي ساختارهاي اقتصاديِ مناسب براي توزيع و فروش محصوالت خود نيز هستند  34 
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و  36رد و غير شيميايي، سياستگذاري هاي مساعد براي تشويق توليد كنندگان ُخ35مصرف كنندگان
بذر هاي بومي و اصيل  زيعبراي تكثير و تو توسط كشاورزان 37بذر محليِ بانك هايتشكيلِ همچنين 

                                                                                                   .هر منطقه بوده است

                                                                                                                                                                                     

همكاري گروه هاي مصرف كنندگان، خارج از ساختارهاي توزيع و  با توسعه و ترويج اين ساختارها توسط كشاورزانِ نوانديش و
يكي از اين نوآوري هاي مردمي كه به سرعت در كشورهاي . مكانپذير شده استفروشِ موجود مرتبط با كشاورزيِ صنعتي، ا
گروهي از   در اين ساختار،. است» تعاونيِ كشت و مصرف«ساختاري محلي به نام   آمريكاي شمالي و اروپا گسترش يافته است،

  ،در ازاي اين پشتيبانيِ مالي. نندي كمصرف كنندگان با حمايت مالي از يك كشاورز محلي او را از اخذ وام بانكي بي نياز م
در ازاي هر هفته،   ،اين تعاوني هاي غير رسمي سهامداران. مي كندتوليد كشاورز محصوالت مورد تقاضاي اعضاي تعاوني را 

اين  خانواده ها در. بسته اي حاوي محصوالت برداشت شده از كشتزار را دريافت مي كنند  تعداد سهمي كه خريداري كرده اند،
براي . تر آشپزخانه هاي خود براي تحويل به كشاورز در هنگامِ دريافت سهم خود از وي اند  تعاوني ها ملزم به جمع آوري زبالة

: به مراجعه كنيد  مطالعه بيشتر در مورد اين ساختار موفق و رو به رشد،  
www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_orgagmarkcsa.htm     و مصرف تعاوني كشت 

از جمله ساختارهاي كهن براي توزيع و فروشِ مستقيم محصوالت كشاورزي به مصرف كننده روز و هفته بازار بازار  35
  

بسياري از امكانات و منابع كشورها به سمت بهره برداري تك محصولي از منابعِ   در كشاورزي صنعتي امروز،. بوده است
نقاط دور دست در داخل يا   منظور از بازارهاي صادراتي،. كشاورزي به منظور تامين بازارهاي صادراتي سوق داده شده است

ران بخشي از نظام توزيع و فروش اند و لذا قيمت خريد از توليد كننده دالالن و واسطه گ  در اين سيستم،. خارج از كشورهاست
كشاورزان غير شيميايي با ارائة   محلي،  در سيستم هاي هوشمندانة. بسيار نازل و قيمت فروش به مصرف كننده بسيار باالست

رزش محصوالت سالم را مي دانند،  محصوالت متنوع خود از طريق بازارهاي هفتگي به مصرف كنندگاني كه به خوبي ا مستقيمِ
مصرف كنندگان نيز قادر اند ضمن دسترس يافتن به محصوالت . قادر اند محصوالت با كيفيت خود را با قيمت باالتري بفروشند

ي همچنين، تعاملِ رو در رويِ توليد كننده و مصرف كننده در بازارها. برتر، از نرخ مناسب تري براي خريد خود بهره مند شوند
مديران بازارهاي هفتگيِ جديد، كه در بسياري از . محلي، توليدكنندگان را نسبت به حفظ كيفيت محصوالت خود متعهد مي سازد

به مصرف كنندگانِ اطمينان دهند   با بازديد از مزارع اعضاي خود، تاكشورهاي غربي راه اندازي شده است، مي كوشند  رها درشه
براي مطالعه بيشتر، . در واقع كشاورز اند و محصوالتي كه مي فروشند در واقع از توليدات خود آنهاستكه غرفه دارانِ بازار آنها 

:مراجعه كنيد به  

www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_orgagfarmersmarkets.htm   بازارهاي روز در مراكز شهري     

ويج كشاورزي غير شيميايي به سياستگذاري مساعد براي ترويجاز جمله كشورهايي كه در سطح كالن ملي و استاني به تر  36
  

مراجعه كنيد   براي مطالعه بيشتر،. اشاره كرد) ايالت توسكاني(كشاورزيِ غير شيميايي پرداخته اند مي توان به كوبا، اتريش و ايتاليا 
»در خدمت اصالح الگوي مصرف«و صفحات زير در سايت  در كتابشناسي 1999199919991999  ؛ كارمن ِپرِز،1999199919991999معاش درست،   جايزة: به  

 www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_urbag_cuba.htm          كشاورزي شهري در كوبا : مطالعه موردي 

 www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_orgagcasestudy.htm كشاورزي سالم در اتريش   : مطالعه موردي   

مطالعات موردي، توسكاني در ايتاليا: بذرهاي بومي با مشاركت كشاورزانحفاظت از   
www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_sdcnvtusitly.htm 

توسط بانك هاي ملي بذر و سازمان هاي بين المللي مانند بذرهاي اصيل و بوميتاريخا، گردآوري، ذخيره سازي و حفاظت از   37
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 خريداري و مصرفو ت سازي براي حاصلخيزي و سالمت خاك از يك سو سپس انتخاب بين كمپو
، انتخابي است بزرگ بين دو از سوي ديگر و شيمياييصنعتي  ياز كشاورز تكود شيميايي به تبعي

سالمتي به  شتيكي خواهان بازگ :خود است مشخصسيستم كه هر يك در پي مقاصد و اهداف 
خاك، مزرعه و جامعه و ديگري طالب افزايش قدرت، ثروت و انحصار در دست شركت هاي چند 

ان به تجارت جهاني براي اساسي ترين نياز جهاني زيِمليتي و دولت هاي حامي آنها از طريق وابسته سا
هوشيارِ كشاورزان و باغچه كاران  ه و جزييِبه ظاهر ساد از اين رو تالشِ. ستهاي خود، يعني غذا

يكي از مؤثر  فن كمپوست سازي متجلي شده است،طبيعي از طريقِ  در قالبِ ساختنِ كود كهجهان، 
 ارائة الگويي كارآمد براي دستيابي بهر نظام سلطه و ترين و برجسته ترين راه هاي مقاومت در براب

                                                                .است خوداتكايي، خودكفايي و عزتمندي ملت ها
 

موفقيت در  با كه  ،دنيا هايو روستا هاغير شيميايي در شهر زاران كشاورز و باغچه كارِهرسايِ پيامِ 
را فراهم كرده خود و درمان در خانواده و جامعه  اسباب سالمتي و بي نيازي از دارو ،توليد غذاي سالم

مردم بسيار مهم  يِيغذاموضوعِ امنيت، ايمني و اقتدار ، در جوامع مردم ساالر   :روشن است بسيار اند
با انگيزه هاي  شركت هاي چندمليتيكيفيت آن به تعداد انگشت شماري از كميت و تر از آن است كه 

مهارت يادگيري و كاربست   ،جامعهبراي حفاظت از آزادي و استقالل . سپرده شود و سياسي تجاري
آسيب نسبت به با در اختيار گرفتنِ توليد غذاي خود تا ملت ها  شودبايد فراگير  غيرشيميايي كشاورزيِ

                                 .يابندمصونيت  صة جهانيدر عر اقتصادي و سياسي فردي، فرهنگي، پذيريِ
 

 

                                                                                                                                                                                     

لذا در چند دهة اخير با آگاه شدنِ . به گونه اي نبوده است كه اين بذرها قابليت برگشت به كشاورزان داشته باشد  CGIAR » سيگار«  

، تالش هاي مردمي در ملت ها و دولت ها از ارزشِ حياتي و مقاومتي اين ذخاير ژنتيكي و آسيب پذيري آنها در بانك هاي بذر
و نيز با كمك و همكاري برخي از دولت  به طور مستقل هاشهر ها و باغچه كاران درروستادر رزان اقصي نقاط دنيا، توسط كشاو

. ها آغاز شده است  
www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_sdcnv.htm            برنامه ريزي و سياستگذاري در حفاظت از ذخاير ژنتيكي 

مطالعات موردي :حفاظت از بذرهاي بومي با مشاركت كشاورزان  
www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_sdcnvprtcptn.htm 

  www.eabbassi.ir/pdf/article_localseedbanks.pdf بانك بذر محلي براي حفاظت از تنوع ژنتيكي در كشاورزي 
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مركز آموزش اگروايكولوژي و سيستم «دانش آموختة اسفنديار عباسي، پژوهشگر و طراح سامانه هاي توسعه در شهر و روستا،   *  

در خدمت اصالح الگوي «ت اطالع رساني ساي مؤسسِ و از دانشگاه كاليفرنيا در سانتاكروز در اياالت متحده» غذايي پايدار هاي
و رسانه،  دانشگاه، اصحاب حوزه و در شهر و روستا مخاطبين اين پايگاه را مصرف كنندگان، توليدكنندگان. است »مصرفمصرف 

آگاهي رساني به مخاطبين در مورد جعليات علمي و آلودگي اطالعاتي در . برنامه ريزان و سياستگذاران كشور تشكيل مي دهند
آموزش و جميع حوزه هاي علمي و فناوري و نيز عرضة اطالعات معتبر علمي، معرفي فناوري هاي مناسب و ارائة خدمات 

             . حركت به سوي اصالح الگوي مصرف در ايران، از وظايف اصليِ اين پايگاه قرار گرفته استمشاوره، به منظور تسهيلِ 
www.eabbassi.ir/newpages.htm     ِدر خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت اطالع رساني«  

و طراحِ دورة كارشناسي يفرنيا در دانشگاه كال» مدرسة عالي آموزش و مطالعات اطالعات«اسفنديار عباسي همچنين دانش آموختة 
ارشد «اقتصاد مقاومتي با مديريت جهادي» است كه جهت بهره برداري دانشگاه ها و ديگر مؤسسات آموزش عالي و دانشجوياني 

و انساني،  عالوه بر آموختنِ علوم طبيعي. كه براي مشاركت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در ايران مصمم اند تدوين شده است
حكمت اسالمي، مهارت هاي اجتماعي و طراحي سيستم ها، دانشجويان با فناوري هايِ مناسبي چون ساخت و ساز با ابرخشت، 

، ساخت پانل هاي خورشيدي و توربين هاي بادي براي توليد انرژي در محل و فناوري )اگروايكولوژي(كشاورزيِ بوم شناختي 
كشاورزي بوم شناختي، تركيبي از علم كشاورزيِ . آب و پساب به طور عملي آشنا مي شوند مناسب براي مديريت برتر منابع

عالوه بر بارورسازي خاك، دانشجويان اين رشته در دروسِ كشاورزيِ بوم . غيرشيميايي و دانش بوميِ كشاورزي هر منطقه است
واع بذرها، استحصال آب و كشاورزي ديم نيز آشنا مي شناختي با مهارت هاي ديگري چون طراحي مزرعه و باغ، توليد و ذخيرة ان

ارائة دوره هايِ آكادميك مشابه كه به منظور آشنا ساختنِ نسل جوان با مفهومِ توسعه همه جانبه و انتقالِ مهارت هاي الزم به . شوند
كا در مناطق شهري و روستايي طراحي ايشان جهت كارآفرينيِ اجتماعي و پايه گذاريِ جوامعِ سالمِ بومي، مقاوم، خودكفا و خودات

                                                                       .     شده است، از رشته هاي جديد در دانشگاه هاي پيشرو جهان است
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_epiclivingAbbassi.pdf  
 


